รายงานการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(29 มิถุนายน 2563 – 30 พฤษภาคม 2564)

คำนำ
การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 ได้ดาเนินการตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การพัฒนา
งานวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองฉบับที่ 19 ประจาปีการศึกษา 2563 (29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจได้ทราบข้อมูลรายละเอียดการทางานในรอบปีการศึกษา 2563
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรอย่างชัดเจน จึงอาจถือได้ว่ารายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้เป็นรายงานประจาปีของคณะครุศาสตร์
2. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะทาให้ทราบว่า
คณะฯ มีจุดบกพร่องใดที่ควรแก้ไข และควรส่งเสริมเรื่องใดให้ดียิ่งขึ้น
คณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ช่วยปฏิบัติภารกิจของคณะฯ ด้วยความตั้งใจ
เสียสละและร่วมมือกันด้วยดีมาโดยตลอด จนทาให้คณะครุศาสตร์มีการพัฒนาอย่างเป็นลาดับ สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในการพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ควรดารงให้
อยู่คู่กับคณะครุศาสตร์ต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์)
คณบดีคณะครุศำสตร์
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บทสรุปผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน โดยมีโรงเรียน ตชด. ที่เป็นโรงเรียนนาร่องในปีการศึกษา 2563 จานวน 6 โรงเรียน โดยมี
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาครูโรงเรียน ตชด. ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าการประถมศึกษา และหลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิช าชีพครู นอกจากนี้ ในปี
การศึกษา 2563 คณะครุ ศาสตร์ ยั งได้รับการจัดสรรงบลงทุนครุภัณฑ์ จานวน 8,676,000 บาท เพื่อ
ดาเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ “EDU Co-Working & Learning space” เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ใน
การเป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร รวมทั้งสิ้น จานวน 2,371 คน มีบุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง) จานวน 77 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 17 คน
จากการประเมินตนเอง เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา
2563 ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 5
องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะครุศาสตร์ มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
4.76) ซึ่งผลการประเมินจาแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่

1
2
3
4
5

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
รวม

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ
4.58
ดีมาก
4.78
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.76
ดีมาก

โดย คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเป็นการประเมินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 ท่าน
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จานวน 5 ท่าน ดังนี้




1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
7. นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
8. ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช
9. อาจารย์กษมา สุรเดชา
10. อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว
12. อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล

ตาแหน่ง ประธาน
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง เลขานุการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

หลังจากคณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับในคณะ ประจาปี
การศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก โดยมีผลการประเมินโดยอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.65) ซึ่งผลการประเมิน
จาแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่

1
2
3
4
5

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
รวม



ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
โดยคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ
4.58
ดีมาก
4.78
ดีมาก
4.50
ดี
5.00
ดีมาก
4.67
ดีมาก
4.65
ดีมาก



ส่วนที่ 1
บทนำ
ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ
ชื่อหน่วยงำน
คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education)
ที่ตั้ง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
ประวัติควำมเป็นมำ
คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีพันธกิจหลัก
ในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตครูเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
คณะครุ ศ าสตร์ เดิ ม มี ชื่ อ ว่ า “คณะวิ ช าครุ ศ าสตร์ ” เป็ น ส่ ว นราชการหนึ่ ง ของวิ ท ยาลั ย ครู
กาแพงเพชร ตามพระราชบั ญญัติวิทยาลั ยครูพุทธศักราช 2518 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับมาใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศให้กรมการฝึกหัดครูโดยวิทยาลัยครู
มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ คณะวิชาครุศาสตร์จึงสามารถผลิตครูใน
ระดับปริญญาตรีได้ ในปีพุทธศักราช 2528 ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูกาแพงเพชร
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิท ยาลัยครู จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชา
ครุศาสตร์ มาเป็นคณะครุศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบัน ราชภัฏ” เป็น
ชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู เริ่มใช้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา คณะ
ครุศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏกาแพงเพชร หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช 2538 จึงมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกาแพงเพชรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทา
ให้คณะครุศาสตร์ส ามารถจัดการเรียนการสอนสูงกว่าระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนตาแหน่งผู้บริหารจาก
“หัวหน้าคณะวิชา” มาเป็นตาแหน่ง “คณบดี” และในขณะนั้น คณะครุศาสตร์มีทั้งหมด 8 ภาควิชา
ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว ภาควิชาอนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชา
ทดสอบและวิจัย และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 2 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์เด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมา
สังกัดคณะ ครุศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุ
ศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)




เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาในโครงการจานวน 39 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตรี) นอกจากนี้ คณะครุ
ศาสตร์ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม จึงได้มีการจัดกลุ่มโปรแกรม
วิชา เป็น 3 กลุ่ม สังกัดในภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาการศึกษาพื้นฐานและเทคนิคการศึกษา ประกอบด้วย
โปรแกรมวิ ช าการประถมศึ ก ษา โปรแกรมวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย โปรแกรมวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ โปรแกรมวิชาพลศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาภาควิชาการศึกษา
สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิ ช าศิ ล ปกรรม (กลุ่ ม ดนตรี ) และโปรแกรมวิ ช าศิ ล ปกรรม ภาควิ ช าการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์
ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่ วไป โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา
ปีการศึกษา 2548 คณะครุศาสตร์ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และ
เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อรับดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งในระยะแรกมีเด็กพิเศษที่
อยู่ในความดูแล จานวน 8 คน
ปีการศึกษา 2549 ศูนย์เด็กปฐมวัยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชรรับนักเรียนใน
ระดับก่อนอนุบาลและอนุบาล 1 และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2549) เพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสังคม
ศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย
สาขาวิชามากขึ้น
ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นาร่อง
โดยมีนั กศึ กษาที่ มีความรู้ ความเชี่ย วชาญทางวิช าการ และมีอุดมการณ์ใ นวิช าชี พ ครู ได้รั บ ทุ น ในปี
การศึกษา 2552 จานวน 4 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 2
คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน
2 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จานวน 2 คน
ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์
ใหม่นาร่อง จานวน 5 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 7
คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 3 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 22
คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จานวน 6 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความร่วมมือ




ระหว่างสานักงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.), สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปี การศึกษา 2555 คณะครุ ศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุ ง /พั ฒ นาหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าภาษาจี น (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) และหลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการ
ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 และมีการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2555 เพื่อ
เป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2555 นี้ คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ ฯ นี้ ต้องกาลัง
ศึกษาอยู่ ในชั้น ปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจานวน 14 คน โดยเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ มีการดาเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร
ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเปิดรั บ
นักศึกษารุ่นแรกในปี การศึกษา 2556 จานวน 60 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์
ยังมีการลงนามความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่
การท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ College Of Education, West Visayas State
University, Philippines บั น ทึกข้อตกลงความร่ว มมือกับส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 ในการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ ), บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยทางการศึกษาตามภารกิจขององค์กร กับคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการเปิดโลกเรียนรู้เด็กและเยาวชน กับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวถนน
ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการในระดับ
โปรแกรมวิชา จากเดิมในระดับปริญญาตรี จะมีจานวน 11 โปรแกรมวิชา แต่เนื่องจากเกิดความซ้าซ้อน
ในเรื่ อ งการบริ ห ารงาน ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 โปรแกรมวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา จึ ง ได้ ย้ า ยไปสั ง กั ด คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทน เพื่อให้การบริหารงานทั้ง 2 คณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สาคัญ ที่จะทา
หน้าที่ในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน




วิทยฐานะเป็นชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ฯลฯ
ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์มีการพัฒนาทางด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและ
เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้แก่ การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องความร่วมมือในกิจการ
ลูกเสือกับทั้ง 9 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า และสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการแก่
โรงเรียนในฐานะเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในชุมชน
ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) จ านวน 10 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย สาขาวิ ช าการ
ประถมศึ ก ษา สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และให้ เ กิ ด ความทั น สมั ย ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะครุศาสตร์มีการดาเนินการตามนโยบายการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นของรัฐบาล โดยการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันผลิตครูอื่น ๆ ได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มี
นักศึกษาที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ จานวน 29 คน ได้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 8 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ทั่ว ไป จ านวน 5 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา
จ านวน 4 คน สาขาวิช าพลศึกษา จานวน 1 คน และสาขาวิช าภาษาไทย จานวน 8 คน ซึ่ง
นักศึกษาทั้ง 29 คน จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูในเขตพื้นที่ตามภูมิลาเนาของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2560
มีนั กศึกษาที่ผ่ านการคัดเลื อกเข้าร่ ว มโครงการ 9 สาขาวิช า รวมทั้งสิ้ น 83 คน ได้แก่ นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 9 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป จานวน 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 6 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 12 คน
สาขาวิชาพลศึกษา จานวน 3 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 4 คน สาขาวิชาภาษาไทย จานวน
18 คน และสาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน 15 คน มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และมี
หลั กสู ตรที่จั ดการเรี ยนการสอนนอกที่ตั้ง (บางส่ ว น) ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร แม่ส อด
จังหวัดตาก จานวน 2 หลักสูตร มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและการบริการวิชาการใน
รูปแบบการดาเนินงานเป็นศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
พิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ ศูนย์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กาแพงเพชร นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการวิชาการที่เน้นการตอบสนองความต้องการของสังคมและ




ท้องถิ่น เช่น การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเพิ่มวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฯลฯ
ปี การศึกษา 2561 คณะครุ ศ าสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการยุ ทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับใช้ในการพัฒนาการวิจัยโดยการบรูณาการการเรียน
การสอนและการบริ การวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC โดยมีการจัดสรร
งบประมาณลงสู่โปรแกรมวิชาทุกโปรแกรม เพื่อให้ทุกโปรแกรมวิชาได้พัฒนางานวิจัยบูรณาการการเรียน
การสอนตามศาสตร์ของตนเอง รวมไปถึงการพัฒนานักศึกษาให้สามารถทากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา
และชุมชน และมีโ ครงการบริ การวิชาการให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โครงการพัฒนาครู (คูปองครู) ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับสานักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) ในการเป็นหน่วยพัฒนาครู ด้วยหลักสูตรพัฒนาครูที่หลากหลาย
ปัจจุบันมีหลักสูตรพัฒนาครูตามโครงการ ทั้งสิ้น 8 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2561 อัตราการได้
งานทาของบัณฑิตยังสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และอัตราการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ
บัณฑิตที่สอบคัดเลือกในรอบทั่วไปยังสูงขึ้นอีกด้วย ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จาแนกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จานวน 42 คน ชั้นปีที่ 4 จานวน 70 คน ชั้นปี
ที่ 3 จานวน 58 คน ชั้นปีที่ 2 จานวน 31 คน และชั้นปีที่ 1 จานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 218
คน นอกเหนื อ จากผลลั พ ธ์ ข องการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู ที่ ดี ขึ้ น การได้ รั บ งบประมาณเพื่ อ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยังส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้
สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรครู 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักสูตรที่ปรับปรุง
และจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จานวน 9 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ โดยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้รั บ การ
คัดเลือกจากสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนา
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจาปี 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าว คือการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีของ





การศึกษาในหลักสูตร และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิลาเนา
ของตนเอง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จานวน 28 คน
ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน โดยมีโรงเรียน ตชด. ที่เป็นโรงเรียนนาร่องในปีการศึกษา 2563 จานวน 6 โรงเรียน
โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาครูโรงเรียน ตชด. ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นอกจากนี้ ใน
ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ยังได้รับการจัดสรรงบลงทุนครุภัณฑ์ จานวน 8,676,000 บาท เพื่อ
ดาเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ “EDU Co-Working & Learning space” เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ใน
การเป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้น และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ปรัชญำ
ครูดีสร้างคน คนดีสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นาในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
3. เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
4. เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล





ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และ
คุณธรรม
2. สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
เป้ำประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
3. ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
5. บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล
ค่ำนิยมหลัก EDU
E : Efficiency คือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ชุมชนและสังคม
พึงพอใจ
D : Democracy คือ การทางานร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย
U : Unity
คือ มีความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดี
ต่อองค์กร
อัตลักษณ์ของสถำบัน
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
จุดเน้นและจุดเด่นของคณะ
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศำสตร์
อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน อุทิศตนให้กับงาน รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ





โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร
โครงสร้ำงองค์กร : Organization Chart
คณบดีคณะครุศำสตร์
คณะกรรมกำรประจำคณะ

หัวหน้ำสำนักงำน
คณบดี

รองคณบดี
- รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
บริการวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ
กิจการพิเศษ

- งานธุรการ
- งานการเงิน บัญชี
และพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอาคารสถานที่
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานเลขานุการ

-



หัวหน้ำศูนย์

ประธำนโปรแกรม/
ประธำนกลุ่มสำขำวิชำ

- โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
- ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
- ศูนย์ส่งเสริมและ
บริการสุขภาพ

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา



โครงสร้ำงกำรบริหำร : Administration Chat (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คณบดีคณะครุศำสตร์

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
คณะกรรมกำรประจำ
คณะ

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน
และประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
บริกำรวิชำกำร

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร



รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย และ
กิจกำรพิเศษ



คณะกรรมกำรประจำคณะครุศำสตร์
คณะกรรมกำรชุดเดิม
(สิ้นสุดวำระกำรดำรงตำแหน่ง 24 มีนำคม 2564)
1. รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
คณบดี
2. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รองคณบดี
3. รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รองคณบดี
4. ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ตัวแทนคณาจารย์
5. ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
ตัวแทนโปรแกรมวิชา
6. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ ตัวแทนโปรแกรมวิชา
7. ดร.รมย์ พะโยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ดร.อภิชัย นุชเนื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายเสริมวุฒิ สุวรรณ์โรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมกำรชุดปัจจุบัน
1. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
2. ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
3. ผศ.อมรา ศรีแก้ว
4. รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
5. ผศ.อนุสิทธิ์ พันธ์กล่า
6. ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช
7. ดร.รมย์ พะโยม
8. ดร.อภิชัย นุชเนื่อง
9. นายเสริมวุฒิ สุวรรณ์โรจน์

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ตัวแทนคณาจารย์
ตัวแทนโปรแกรมวิชา
ตัวแทนโปรแกรมวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์ (วาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม
2560 – 24 มีนาคม 2564)
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด


ตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฎฯ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน


ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์กษมา สุรเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ

ตำแหน่ง
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ได้มีการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่มาจากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในคณะ ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ซึ่งเริ่มต้นวาระ
การดารงตาแหน่งในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฎฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
อาจารย์อัฐณีญา สัจจพัฒนะกุล
ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู
ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์กษมา สุรเดชา
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช
ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา





หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
 ระดับปริญญำตรี 10 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
พลศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
คอมพิวเตอร์
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
สังคมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค.บ.
ภาษาจีน
 ระดับปริญญำโท 2 หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.
การบริหารการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
 ระดับปริญญำเอก 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
การบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
 ระดับประกำศนียบัตร 1 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ป.วิชาชีพ
วิชาชีพครู

จำนวนนักศึกษำและจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ (FTES)
จำนวนนักศึกษำ (จำแนกตำมหลักสูตรสำขำวิชำ และประเภทนักศึกษำ)
จำนวนนักศึกษำจำแนกตำมชั้นปี
สำขำวิชำ
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ระดับปริญญำตรี
341
355
374
446
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
28
28
42
51
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
21
26
54
51


ปี 5
496
54
48


รวม
2,012
203
200

สำขำวิชำ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการประถมศึกษา
ระดับปริญญำโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา
ระดับปริญญำเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา
ระดับประกำศนียบัตร
สาขาวิชาชีพครู
รวม

ปี 1
28
48
54
25
20
15
48
54
31
27
4

จำนวนนักศึกษำจำแนกตำมชั้นปี
ปี 2
ปี 3
ปี 4
24
28
24
48
34
42
57
47
49
30
34
47
25
35
27
11
37
56
56
55
59
43
55
36
25
20
30
20
20
6
5
-

ปี 5
28
53
52
52
53
48
56
52
11
11
-

รวม
132
225
259
188
133
138
271
263
123
108
15

10
6
4

16
7
9

9
5
4

11
11

13
6
7

59
24
35

177
177
559

407

408

477

520

177
177
2,371

จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ (FTES)
สำขำวิชำ
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์


SCH = (ผลรวมจำนวนหน่วยกิต x จำนวนนักศึกษำ)
ภำคเรียน ภำคเรียน ภำคเรียน
รวม
FTES
1/2562
2/2562
3/2562
10,235
9,222
19,457
540.47
2,374
2,664
2
5,040
140.00
2,468
1,607
21
4,096
113.78
1,811
2,173
3,984
110.67
2,375
2,903
5,274
146.61
1,237
1,356
16
2,609
72.47


SCH = (ผลรวมจำนวนหน่วยกิต x จำนวนนักศึกษำ)
ภำคเรียน ภำคเรียน ภำคเรียน
รวม
FTES
1/2562
2/2562
3/2562
3,511
3,203
6,714
186.50
1,242
887
15
2,144
59.56
1,683
1,152
2,835
78.75
3,409
2,945
6,345
176.50
3,246
3,854
7,280
202.22
33,591
31,966
54
65,778 1,827.53

สำขำวิชำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการประถมศึกษา
รวม

(1) จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES เท่ากับ 1,827.53
(2) จานวนอาจารย์ประจา (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง) 74 คน
(3) เกณฑ์มาตรฐานค่า FTES ต่อจานวนอาจารย์ประจากลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เท่ากับ 1 : 30
(4) การเทียบเกณฑ์มาตรฐาน FTES ต่อจานวนอาจารย์ประจา 0.823

จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุน
1) บุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมประเภท ตำแหน่งทำงวิชำกำร และคุณวุฒิ
ประเภท

ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
นายวชิระ วิชชุวรนันท์
นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
นายชัยรัตน์ บุมี
นางพัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
นายบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
นางสาวยุภาดี ปณะราช
นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว
นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ
นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
นางสาวชลชลิตา กมุทธภิไชย
นายอนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
นายชูวิทย์ กมุทธภิไชย
นางสาวปาริชาต เตชะ


ตำแหน่งทำงวิชำกำร

คุณวุฒิ

สญจ.

พม.

ขก.

อ.

ผศ.

รศ.

ตรี

โท

เอก

-

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
-

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
-

-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



หมำยเหตุ
ต่ออายุราชการ

ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ประเภท

ชื่อ – สกุล
นายจิรัฏฐ์ เพ็งแดง
นางอมรา ศรีแก้ว
นางศรินญา หวาจ้อย
นางสาวรัตติกาล โสภัคค์ศรีกลุ
นายเลเกีย เขียวดี
นางสาววรพรรณ ขาวประทุม
นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
นายขวัญชัย ขัวนา
นายประจบ ขวัญมั่น
นายวชิระ พิมพ์ทอง
นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ
นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
นายยุทธนา พันธ์มี
นายเฉลิม ทองจอน
นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
นายนิติพันธ์ บุตรฉุย
นายทวิโรฒ ศรีแก้ว
นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
นางสาวปราณี เลิศแก้ว
นางสาวสมหญิง กัลป์เจริญศรี
นางสาวอรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์
นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด
นางสาวกษมา สุรเดชา
นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ
นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว
นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา
นางสาวจุฑาทิพย์ โอบอ้อม
นายมนตรี หลินภู
นางสาวธารณา สุวรรณเจริญ
นางรุ่งนภา บุญยิ้ม
นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์
นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น


ตำแหน่งทำงวิชำกำร

คุณวุฒิ

สญจ.

พม.

ขก.

อ.

ผศ.

รศ.

ตรี

โท

เอก

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ศึกษาต่อเต็มเวลา
ศึกษาต่อเต็มเวลา

ประเภท

ที่

ชื่อ – สกุล

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

นายเมธี มธุรส
นายจิรพงค์ พวงมาลัย
นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด
นางสาวนันท์นภัส ชิตนุรตั น์
นายถิรวิท ไพรมหานิยม
นายเกรียงไกร กันตีมลู
นายสุขเกษม ขุนทอง
นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช
นายโกมินทร์ บุญชู
นางอัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
นางสาวชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
นางสาวศศิกัญชนา บุญนาค
นายธวัช วีระศิริวัฒน์
นายก่อเกียรติ วิทยรัตน์
มล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
นายธงชัย ช่อพฤกษา
นายภูมสิ ิทธิ์ สัจจหทยาศรม
นายมานพ ศรีเทียม
นายศรวัส ศิริ
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วใส
นายพีรพัตน์ พวงจิต
นางสาววรรษวัลย์ วงศ์กาแหง
นางสาวสุภตั ชา จาปา
นางสาวจิตลดา หนูดอนทราย
นายชูเกียรติ์ จันทวี
นายบุญมา กุพันธ์
นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิช
Mr.Chrishoph franz Schaach
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ



ตำแหน่งทำงวิชำกำร

คุณวุฒิ

สญจ.

พม.

ขก.

อ.

ผศ.

รศ.

ตรี

โท

เอก

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37

1
1
1
1
1
31

1
1
1
9

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51

1
1
1
1
26

20.78 68.83 10.39 48.05 40.26 11.69

-

66.23 33.77
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2) บุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมโปรแกรม และสำขำวิชำ
โปรแกรมวิชำ/
ชื่อ - สกุล
สำขำวิชำ
โปรแกรมวิชาการศึกษา
รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
ปฐมวัย
อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
อาจารย์ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์ชูเกียรติ์ จันทวี
อาจารย์บุญมา กุพันธ์
อาจารย์คนึงนิตย์ เพรียวพานิช
Mr.Chrishoph franz Schaach
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร กันตีมูล


ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย


โปรแกรมวิชำ/
สำขำวิชำ

โปรแกรมวิชาพลศึกษา

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

โปรแกรมวิชาภาษาไทย



ชื่อ - สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ดร.ศรวัส ศิริ
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว
รองศาสตราจารย์ ธวัช วีระศิริวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ วิทยรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส
อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ *
อาจารย์เทพกาญจนา เทพแก้ว *
อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด
อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ *
อาจารย์พีรพัตน์ พวงจิต
อาจารย์วรรษวัลย์ วงศ์กาแหง
อาจารย์สุภัตชา จาปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เฉลิม ทองจอน
ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
อาจารย์เมธี มธุรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฏฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
อาจารย์กษมา สุรเดชา
อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม
อาจารย์มานพ ศรีเทียม

ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง


โปรแกรมวิชำ/
สำขำวิชำ
โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา

ชื่อ - สกุล

ประเภท

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
ดร.ยุทธนา พันธ์มี
ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช
สาขาวิชาหลักสูตรและ
รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
การสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
อาจารย์มนตรี หลินภู
สาขาวิชาวิจัยและ
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ประเมินผลการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนนั ท์ ขวัญแน่น
อาจารย์จิตลดา หนูดอนทราย
หมำยเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา
3) อำจำรย์ประจำที่ลำศึกษำต่อเต็มเวลำ/บำงเวลำ
เต็ม
ที่
ชื่อ – สกุล
เวลำ
1 นายเฉลิม ทองจอน
2 นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
3 นายมนตรี หลินภู
4 นายนิติพันธ์ บุตรฉุย
5 นางสาวสมหญิง กัลป์เจริญศรี
6 นางสาวธิดารัตน์ พรมมา
7 นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
8 นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ
/


บำง
เวลำ
/
/
/
/
/
/
/
-

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง

ปีที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
2563
2564
2565
/
/
/
/
/
/
/
/


ที่

ชื่อ – สกุล

9
10
รวม

นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว
นางสาวนันท์นภัส ชิตนุรัตน์
10 คน

เต็ม
เวลำ
/
/
3 คน

บำง
เวลำ
7 คน

ปีที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
2563
2564
2565
/
/
7 คน
3 คน

4) จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน

1

ชื่อ – สกุล

นางมาริตา จิตชู

พม.

/

พรก. สญจ.

-

-

ตำแหน่ง
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ระดับปฏิบัติกำร

ที่

ระดับ
ระดับชำนำญกำร

ประเภท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

/

-

-

/

-

/*

-

/*

-

/

-

/*

-

/*

-

/*

-

/*

-

/

-

/

(งานการเงิน บัญชี และพัสดุ)

2

นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์

/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานวางแผน และประกันคุณภาพ)

3

นายอานนท์ ปลื้มเนตร

/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานวิจัย และบริการวิชาการ)

4

นายพรหมธร พูลสุข

/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานกิจการนักศึกษา)

5

นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์

/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานโครงการและกิจกรรมพิเศษฯ)

6

นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู

/

นักวิชาการศึกษา
(ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

7

นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์

/

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(งานโสตทัศนูปกรณ์)

8

นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม

/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ)

9

นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี

/

นักวิชาการศึกษา
(ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ)

10 นางสาวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน

/

นักวิชาการศึกษา
(ครูผู้สอนประจาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ)

11 นางสาววาสนา สุระพา

/

นักวิชาการศึกษา
(ครูผู้สอนประจาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ)





ชื่อ – สกุล

พม.

12 นางสาวกรรณิกา จันสายทอง

พรก. สญจ.

ตำแหน่ง
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ระดับปฏิบัติกำร

ที่

ระดับ
ระดับชำนำญกำร

ประเภท

นักวิชาการศึกษา

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

(ครูผู้สอนประจาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ)

13 นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง

-

/

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานธุรการ และเลขาฯการประชุม)

14 นายธนวัฒน์ วัดเกลี้ยพงษ์

-

-

/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานหลักสูตร ป.วิชาชีพครู)

15 นายวัลลภ ทิพย์สุคนธ์

-

-

/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ)

16 นายนเรศ ขาเจริญ

-

-

/

เจ้าหน้าทีห่ ้องปฏิบัติการ
(ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

17 นายธนชัย บูรกิจภาชัย

-

-

/

เจ้าหน้าทีห่ ้องปฏิบัติการ
(ประจาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์)

หมำยเหตุ * หมายถึง อยู่ในระหว่างการทาตาแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชานาญการ)

งบประมำณ
ประเภทงบประมำณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562
จำนวน
ร้อยละ
(บำท)
6,413,200
68.03
3,014,480
31.97
9,427,680
100

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
จำนวน
ร้อยละ
(บำท)
5,303,780 73.87
1,875,660 26.13
7,179,440
100

ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
จำนวน
ร้อยละ
(บำท)
4,516,386 65.17
2,413,962 34.83
6,930,348
100

อำคำรสถำนที่
1) อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 เป็นอาคารลานจอดรถ และห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
ชั้น 2 ประกอบด้วย สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องประชุม จานวน 2 ห้อง โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคม




ศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ฝ่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ห้องสมุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู และห้อง I - classroom
ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 ห้องพักอาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล ห้องพักอาจารย์จิตวิทยา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และห้องพักอาจารย์สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
ชั้น 4 ประกอบด้วย ศูนย์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องเรียน
ชั้น 5 ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องเรียน ห้อง I - classroom
ชั้น 6 ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องเรียน ห้อง I – classroom
2) อาคาร 2 (อาคารครุศาสตร์ หลังเก่า) เป็นอาคารสูง 3 ชั้น แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้
ชั้น 1 ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 ห้องเรียน 2301 และห้องเรียน 2308
ชั้น 2 ห้องเรียน 2204 ห้องมัลติมีเดีย ห้องสตูดิโอ ห้องเรียน 2208 และห้องเรียน 2209
ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 3 ห้องเรียน 2301 และห้องเรียน 2309
3) อาคารกีฬาในร่ม (หลังเก่า) ประกอบด้วย
ห้องออกกาลังกาย (Fitness) ห้องเรียน 3 ห้อง สนามกีฬาในร่ม สนามเทนนิสสนาม
ตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล และอาคารกีฬากลางแจ้ง
4) อาคารกีฬาในร่ม (หลังใหม่) ประกอบด้วย
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา ห้องเรียนขนาดใหญ่ 3 ห้อง ห้องเรียนขนาด
เล็ก 2 ห้อง ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ห้องออกกาลังกาย (Fitness) สระว่ายน้า สนาม
บาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ และสนามแบตมินตัน
5) โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ







ผลการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการประเมินปีที่ผ่านมา
สรุปผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 ดาเนินการในปี
การศึกษา 2563 ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

จานวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด

จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการ

จานวนโครงการ/
จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการยัง
กิจกรรมที่ยังไม่ถึง
ไม่เสร็จสิ้น
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

4 กิจกรรม

4 กิจกรรม

-

-

องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย

5 กิจกรรม

5 กิจกรรม

-

-

องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

-

-

องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

1 กิจกรรม

1 กิจกรรม

-

-



องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะการประเมินที่
ดาเนินการ
ร้อยละของผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ดาเนินการ
เท่ากับร้อยละ 100
ร้อยละของผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ดาเนินการ
เท่ากับร้อยละ 100
ร้อยละของผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ดาเนินการ
เท่ากับร้อยละ 100
ร้อยละของผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ดาเนินการ
เท่ากับร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ


องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

จานวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด

1 กิจกรรม

จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการ

1 กิจกรรม

จานวนโครงการ/
จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการยัง
กิจกรรมที่ยังไม่ถึง
ไม่เสร็จสิ้น
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
-

-

รวมทั้งหมด 12 กิจกรรมที่ดาเนินการจาก 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะการประเมินที่
ดาเนินการ
ร้อยละของผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ดาเนินการ
เท่ากับร้อยละ 100



ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ผลการประเมินตนเอง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 11 หลักสูตร และได้ดาเนินการสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

4.64
5.00
4.82
ดีมาก

4.55
3.37
3.96
ดี

ตัวบ่งชี้ 3.1
ตัวบ่งชี้ 3.2
ตัวบ่งชี้ 3.3
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

3.00
4.00
3.00
3.33
ดี

4.00
4.00
4.00
4.00
ดี

ตัวบ่งชี้ 4.1

3.00

3.00



ป.วิชาชีพครู

ค.บ. ภาษาไทย

ค.บ. คอมพิวเตอร์

ค.บ. ภาษาจีน

ศศ.ม. ยุทธศาสตร์ฯ

ตัวบ่งชี้ 2.1
ตัวบ่งชี้ 2.2
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ปร.ด. ยุทธศาสตร์ฯ

ผ่าน
ผ่าน

ปร.ด. บริหารฯ

ผ่าน
ผ่าน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.59 4.34 4.67 4.69 4.58
5.00 3.60 3.91 4.24
4.80 3.97 4.29 4.47 4.58
ดีมาก
ดี
ดีมาก ดีมาก ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
4.00 3.00 3.00 4.00 4.00
3.00 4.00 4.00 4.00 3.00
4.00 3.00 4.00 3.00 3.00
3.67 3.33 3.67 3.67 3.33
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.00 3.00 4.00 4.00 4.00

ค.ม. บริหารฯ

ตัวบ่งชี้ 1.1
ระดับคุณภาพ

ค.บ. พลศึกษา

ค.บ. สังคมศึกษา

องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้

ค.บ. ปฐมวัย

หลักสูตร สาขาวิชา

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

4.70
2.84
3.77
ดี

4.96
5.00
4.98
ดีมาก

4.80
5.00
4.90
ดีมาก

-

3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00

ปานกลาง

ปานกลาง

3.00
3.00
4.00
3.33
ดี

ปานกลาง

3.00

3.00

4.00

4.00



ตัวบ่งชี้ 5.1
ตัวบ่งชี้ 5.2
ตัวบ่งชี้ 5.3
ตัวบ่งชี้ 5.4
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

3.00
3.00
3.00
5.00
3.50
ดี

ตัวบ่งชี้ 6.1
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
คะแนนรวมเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

3.00
3.00
ปานกลาง

3.45
ดี

ค.ม. บริหารฯ

ป.วิชาชีพครู

ค.บ. ภาษาไทย

ค.บ. คอมพิวเตอร์

ค.บ. ภาษาจีน

ค.บ. พลศึกษา

ศศ.ม. ยุทธศาสตร์ฯ

ปานกลาง

3.67 0.00 0.00 3.67 3.33 5.00 5.00
4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3.56 2.00 2.00 3.89 3.78 4.33 4.00
ดี
น้อย น้อย
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00
4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00
4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.25 3.75 3.50 3.75 4.00 3.50 3.50
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00
4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00
ปานกลาง ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
3.97 3.51 3.15 3.94 3.94 3.80 3.50
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปร.ด. ยุทธศาสตร์ฯ

2.22
3.00
2.74

ปร.ด. บริหารฯ

ตัวบ่งชี้ 4.2
ตัวบ่งชี้ 4.3
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ค.บ. สังคมศึกษา

องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้

ค.บ. ปฐมวัย

หลักสูตร สาขาวิชา

3.75
4.00
3.58
ดี

4.58
4.00
4.19
ดีมาก

4.44
4.00
4.15
ดีมาก

3.00
3.00
3.00
5.00
3.50
ดี

4.00
4.00
4.00
5.00
4.25
ดีมาก

4.00
4.00
4.00
5.00
4.25
ดีมาก

3.00
3.00

4.00
4.00
ดี
4.11
ดีมาก

4.00
4.00
ดี
3.86
ดี

ปานกลาง

3.59
ดี

จากตาราง พบว่า ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี - ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกตัว
บ่งชี้ ดังนี้
ที่
หลักสูตร
ผลการประเมิน
1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.45
2 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.97
3 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
3.51
4 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
3.15
5 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3.94
6 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3.94
7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
3.80
8 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.50




ที่
หลักสูตร
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

ผลการประเมิน
3.59
3.86
4.11

สูตรการคานวณ

คะแนนที่ได้

=

ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

=

𝟒𝟎.𝟖𝟐

=

3.71 คะแนน

11

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.1-0-1(รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลี่ย 3.71
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย 3.51
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
3.71 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
ค่าเฉลี่ย 4.00

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
ค่าเฉลี่ย 3.71
3.71 คะแนน
/
ค่าเฉลี่ย 4.00
: ผศ.อมรา ศรีแก้ว
ผู้จัดเก็บรวบรวม : น.ส.ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
: 083 – 6265716
โทรศัพท์
: 099 – 2414169
: aum_raja@hotmail.com E-mail
: nunenyy.p@gmail.com
ผลการดาเนินงาน





ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยล่ะของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 77 คน มีคณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 26
คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ
33.77 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.22 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่
ชื่อ - สกุล
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
3 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี
5 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
16 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว


สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Educational Psychology)
Ph.D. (Education)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
Ph.D. (Education)
ค.ด. (อุดมศึกษา)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
วท.ด. (ชีวเคมี)


ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนนั ท์ ขวัญแน่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
ดร.ศรวัส ศิริ
ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช
ดร.ยุทธนา พันธ์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม

สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
วท.ด. (ชีวเคมี)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ปร.ด. (ภาษาอังกฤษ)

โดยคานวณตามสูตรได้ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้

=

X 100

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

=

26

=

33.77

77

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

คะแนนที่ได้

=

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

=

33.77

=

4.22 คะแนน

40

X5

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.2-0-1 ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก




X5

คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 40
ร้อยละ 33.77
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ร้อยละ 40
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
4.22 คะแนน
X

เป้าหมายปีถัดไป
ร้อยละ 40

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
ร้อยละ 33.77
4.22 คะแนน
X
ร้อยละ 40
: อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด ผู้จัดเก็บรวบรวม : นางสาวณิชารีย์ วุฒชิ ุมภู
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
:
โทรศัพท์
: 088 – 2805813
:
E-mail
: kpru.crenic@gmail.com
ผลการดาเนินงาน





ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
ขึ้นไป
ผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา) จานวน 77 คน มีคณาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 40 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 31 คน และรอง
ศาสตราจารย์ จานวน 9 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 51.95 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.33 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชาทีส่ ังกัด
1 รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา
หลักสูตรและการสอน
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
จิตวิทยาการศึกษา
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
การประถมศึกษา
4 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ภาษาอังกฤษ
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
คณิตศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมพิ ิพัฒน์ รักพรมงคล
การบริหารการศึกษา
7 รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
พลศึกษา
8 รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
การศึกษาปฐมวัย
9 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง
สังคมศึกษา
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี
คอมพิวเตอร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
จิตวิทยาการศึกษา
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
การประถมศึกษา
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
การบริหารการศึกษา
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ
การประถมศึกษา
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
ภาษาอังกฤษ




ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา กมุทธภิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฏฐ์ เพ็งแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ วิทยรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มล.ปัทมาวดี สิงหจารุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนนั ท์ ขวัญแน่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กันตีมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว



สาขาวิชา/โปรแกรมวิชาทีส่ ังกัด
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
พลศึกษา
พลศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การประถมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
พลศึกษา



โดยคานวณตามสูตรได้ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คะแนนที่ได้

=

X 100

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
40

=

77

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =

51.95

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

=

51.95

=

4.33 คะแนน

60

X 5

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.3-0-1 ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ





X5

คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 60
ร้อยละ 51.95
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ร้อยละ 60
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
4.33 คะแนน
X

เป้าหมายปีถัดไป
ร้อยละ 60

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
ร้อยละ 51.95
4.33 คะแนน
X
ร้อยละ 60
: อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด ผู้จัดเก็บรวบรวม : นางสาวณิชารีย์ วุฒชิ ุมภู
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
:
โทรศัพท์
: 088 – 2805813
:
E-mail
: kpru.crenic@gmail.com
ผลการดาเนินงาน





ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
1 ข้อ 1 จัดบริการให้
คาปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
แผนผังการให้คาปรึกษาตามคู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(คศ.1.4-1-1)

ในปัจจุบันการจัดการให้ปรึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดทาระบบอาจารย์ที่
ปรึกระบบออนไลน์ ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (คศ.1.4-1-2) และมหาวิทยาลัย
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา (ภาคปกติ) ประจาปีการศึกษา




2564 ที่ 0844/2564 (คศ.1.4-1-3) คณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีการให้คาปรึกษา
ผลการดาเนินงาน พบว่า (คศ.1.4-1-4)

ในกรณีที่ปัญหามีความรุนแรงเกินกว่าความสามารถการแก้ไขของอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนจะแก้ไขได้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดหาอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาโดยตรงเพื่อรับการส่งต่อและแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
2. อาจารย์มนตรี หลินภู
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้พบปัญหา ดังนี้
- นักศึกษาปรึกษาเรื่อง การเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ ทุนการศึกษา
เนื่องจากนักศึกษามีการย้ายสถานศึกษาจากระดับมัธยม มาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับตัว และ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดย
ทางคณะได้มีการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ โดย จัดสรรกองทุนกู้ยืมพิเศษ
ให้กับ 10 โปรแกรมวิชาๆ ละ 20,000 บาท (คศ.1.4-1-5)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.4-1-1(แผนผังการให้คาปรึกษาตามคู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คศ.1.4-1-2(คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ )
คศ.1.4-1-3(คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2564)
คศ.1.4-1-4(Google Form )




คศ.1.4-1-5 ตัวอย่างหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน จากโปรแกรมวิชาต่าง ๆ
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
2 มีการให้ข้อมูลของ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่
นักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ และข่าวสารอื่น ๆ
ให้บริการ กิจกรรม ผ่านทางเฟซบุ๊คของฝ่ายกิจการนักศึกษา เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ และป้าย
พิเศษนอกหลักสูตร ประกาศประชาสัมพันธ์ภายในคณะครุศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดส่งข้อมูล
แหล่งงานทั้งเต็ม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไปที่ประธานโปรแกรมวิชาทั้งหมด โดยแจ้งเวียน
เวลาและนอกเวลา ทางระบบงานสารบรรณ เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์
แก่นักศึกษา
แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ (คศ.1.4-2-1)
จากการดาเนินงานด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาพบว่า
นักศึกษารับรู้เกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางคณะมากขึ้น ตามแหล่งข้อมูลที่
คณะได้จัดทา เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ เฟซบุ๊คและไลน์ของฝ่าย
กิจการนักศึกษา เป็นต้น แต่จานวนแหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลายังมี
จานวนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
รายงานผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า (คศ.1.4-2-2)

ความพึงพอใจในการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทางคณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการสารวจผู้มีงานทาขณะเรียน พบว่า
ชั้นปีการศึกษา
1


จานวน
5

ร้อยละ
1.58


2
3
4
5

11
4
9
1

3.23
1.07
2.05
0.21

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 จึงมีการวางแผนจัดหาเว็บไซต์รับสมัครงาน
และอบรมการทา Resume เพื่อสมัครงานออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการภายนอก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้ประกอบการ
ได้พบปะเข้าถึงกันมากขึ้น
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.4-2-1(ภาพหนังสือเวียน หน้า Facebook)
คศ.1.4-2-2(ผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ )
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
3 จัดกิจกรรมเตรียม
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่
ความพร้อมเพื่อการ นักศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ที่สาคัญ ดังนี้
ทางานเมื่อสาเร็จ
1. โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
การศึกษาแก่
(S.S.B.T.C) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2564, 29 - 31 มีนาคม
นักศึกษา
2564, 2 - 4 เมษายน 2564 และ 6 - 8 เมษายน 2564 ณ ค่ายรามจิตติ
มหาวิทยาลัยราชถัฏกาแพงเพชร (คศ.1.4-3-1)
2. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู
(TOEIC) จัดขึ้นในวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563, 5 - 6 ธันวาคม 2563, 19 20 ธันวาคม 2563, 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (คศ.1.4-3-3)
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมที
ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (คศ.1.4-3-5)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.4-3-1(รายงานสรุปโครงการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C))
คศ.1.4-3-2(รายงานสรุปโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู (TOEIC))
คศ.1.4-3-3 รายงานสรุปกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน





4 ประเมินคุณภาพของ
มีการจัดทาแบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ใน
การจัดกิจกรรมและ ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
การจัดบริการในข้อ
1. ด้านการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
1 – 3 ทุกข้อไม่ต่า นักศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
กว่า 3.51 จาก
4.50 (คศ.1.4-4-1)
คะแนนเต็ม 5
2. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (การจัดหางาน
และศึกษาต่อ) พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 (คศ.1.4-4-1)
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา พบว่า
- โครงการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (คศ.1.4-4-2)
- โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู
(TOEIC) สาหรับนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (คศ.1.4-4-3)
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 (คศ.1.4-4-4)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.4-4-1(ผลการประเมิน)
คศ.1.4-4-2(ผลการประเมินโครงการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C))
คศ.1.4-4-3(ผลการประเมินโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู
(TOEIC))
คศ.1.4-4-4 ผลการประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นที่ 5
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
5 นาผลการประเมิน
มีการนาผลการประเมินจากข้อที่ 4 มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
จากข้อ 4 มา
ดังนี้
ปรับปรุงพัฒนาการ
1. ด้านการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
ให้บริการและการให้ นักศึกษา จากการประเมินด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ การเรียน ซึง่ คณะฯ
ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล ได้มีการปรับปรุงโดยได้มีการดาเนินการจัดทาระบบ MS Team, Google
การประเมินสูงขึ้น Meet, ระบบคลังข้อสอบออนไลน์, ระบบการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม
หรือเป็นไปตามความ




คาดหวังของ
นักศึกษา

คอมพิวเตอร์ English Discovery เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การสอบ สร้าง
ความสะดวกให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางไกล (คศ.1.4-5-1)
2. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (การจัดหางาน
และศึกษาต่อ) จากการประเมินด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้รับบริการข้อมูล
เกี่ยวกับทุนการศึกษา และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ข่าวสารด้านแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน ซึ่งทางคณะได้มีการปรับปรุงโดยได้มี
การดาเนินการ ส่งอาจารย์ฝ่ายกิจการฝ่ายกิจการนักศึกษาไปร่วมเป็น
คณะกรรมการในการติดตามกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
ทุนการศึกษาอื่น ๆ (คศ.1.4-5-1)
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา (คศ.1.4-5-2, คศ.1.4-5-3, คศ.1.4-5-4) ดังนี้
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษา ได้แก่ การ
อบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จากการประเมินโครงการมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง คือ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีพัดลมให้มากกว่านี้
2. อุปกรณ์ที่ใช้ยังไม่มีความทันสมัย
3. สถานที่ใช้กางเต็นท์ไม่เรียบ นอนปวดหลัง
4. ห้องน้าไม่เพียงพอ
การปรับปรุง
1. ทาการจัดซื้อพัดลมเพิ่มและติดตั้งไว้ที่จุดต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น
3. ประสานไปยังฝ่ายอาคารสถานที่ให้ดาเนินการปรับหน้าดินบริเวณที่เป็น
สถานที่กางเต็นท์
4. สร้างห้องน้าชั่วคราวเพิ่มเพื่อรองรับจานวนคนได้มากขึ้น
- โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร จากการประเมินโครงการ ไม่มี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากการ
ประเมินโครงการ ไม่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.4-5-1(ผลการประเมิน )




คศ.1.4-5-2(ผลการประเมินโครงการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C))
คศ.1.4-5-3(ผลการประเมินโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู
(TOEIC))
คศ.1.4-4-4 ผลการประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นที่ 5
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
6 ให้ข้อมูลและความรู้
คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ที่เป็นประโยชน์ใน ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
การประกอบอาชีพ นอกจากนั้น ในส่วนของศิษย์เก่าที่ทางานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
แก่ศิษย์เก่า
กาแพงเพชร ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ศิษย์เก่าในรุ่นได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ของทางคณะฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์และสื่อออนไลน์
(คศ.1.4-6-1)
1. Facebook คณะครุศาสตร์ https://www.facebook.com/edukpru/
2. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ https://edu.kpru.ac.th/
3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.kpru.ac.th
4. เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.kpru.ac.th/th/
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดทาห้องศิษย์เก่าเพื่อรวบรวม
ผลงานและรางวัลของศิษย์เก่า (คศ.1.4-6-2)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.4-6-1(ภาพหน้า Facebook การติว ฝึกอบรม ต่าง ๆ)
คศ.1.4-6-2(ภาพถ่ายห้องศิษย์เก่า)





คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ
6 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
6 ข้อ
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
6 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
6 ข้อ
5 คะแนน
/
6 ข้อ
: ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ผู้จัดเก็บรวบรวม : ดร.ศรวัส ศิริ
ข้อมูล/รายงานผล นายพรหมธร พูลสุข
การดาเนินงาน
: 090-6196935
โทรศัพท์
: 080-5051979
E-mail
: yosiri007@gmail.com
ผลการดาเนินงาน

จุดแข็ง
- มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาโดยตรงในการให้คาปรึกษา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาของนักศึกษาในแต่ละปี โดยรับฟังคาแนะนา
จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
จุดที่ควรพัฒนา
1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม/โครงการยังไม่เพียงพอ
2. ควรปรับกิจกรรมให้เข้าสู่ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ลดค่าใช้จ่ายในบางรายงการที่ไม่จาเป็น เช่น โครงการรื่นเริงต่าง ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19





ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
1 จัดทาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผน
และการจัดกิจกรรม



คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา (คศ.1.5-1-1)
เพื่อทาหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ประสานงานและดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนักศึกษา ในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(คศ.1.5-1-2)
โดยเชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร
ตัวแทนอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชา และตัวแทนนักศึกษาประจาโปรแกรมวิชา
จานวน 10 โปรแกรมวิชา ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (คศ.1.5-1-3)
คณะกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา
5. อาจารย์ ดร.ศรวัส ศิริ
6. อาจารย์โกมินทร์ บุญชู
7. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
8. อาจารย์เมธี มธุรส
9. อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
10. อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม
11. อาจารย์มนตรี หลินภู
12. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
13. อาจารย์ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
14. นายพรหมธร พูลสุข


ตัวแทนนักศึกษา
1. นายกรกฎ ตีนาเต
2. นายราชบุรินทร์ บดีรัฐ
3. นายเกียรติศักดิ์ ทองขาว
4. นางสาวฐิติมา เนียมสุ่ม
5. นายกิตติพร ขันเงิน
6. นายอานาจ นวลเปียน
7. นายนพดล นาสืบ
8. นางสาวอังคณา สุขเกษ
9. นางสาวสิวลี อะมะระดี
10. นายเสกสรร แหวเมือง





6. ด้านการจัดการเรียนรู้

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ด้านทักษะทางปัญญา

2. ด้านความรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.5-1-1(คาสั่งแต่งตั้งฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563)
คศ.1.5-1-2(แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564)
คศ.1.5-1-3(รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน
2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
2 ในแผนการจัด
จากแผนปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประจาปี
กิจกรรมพัฒนา
การศึกษา 2563 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผน ที่ส่งเสริม
นักศึกษา ให้ดาเนิน คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมทุก
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้าน ประกอบด้วย (คศ.1.5-2-1)
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แห่งชาติ 5 ประการ
ให้ครบถ้วน และ
ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา
/
/
/
/
/
1. พัฒนาคุณลักษณะและ
ประกอบด้วย
ทักษะนักศึกษา(ชุมนุม)
(1) คุณธรรม
/
/
2. กีฬาระหว่างคณะ
จริยธรรม
(ไม่ได้จัดกิจกรรม

(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เนื่องจากเกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19)
3. เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
4. แข่งขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 ราชภัฏภาคเหนือ
(มรภ.เพชรบูรณ์) (ไม่ได้จัด
กิจกรรมเนื่องจากเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โควิด-19)
5.ครุอาสา 8 ราชภัฏ
ภาคเหนือ (ไม่ได้จัดกิจกรรม
เนื่องจากเกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด6.ปัจฉิมนิเทศและขอขมาลา
ครูและสานสัมพันธ์น้องพี่
7.วันครู
8.ปฐมนิเทศ และรับน้องใหม่
9.EDU STAR
10.อบรมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
11.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
12.โครงการยกระดับ
สมรรถนะนักศึกษาครูให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้น กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ประจาปีการศึกษา 2563

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/
/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.5-2-1(รายงานผลการดาเนินกิจกรรม)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
3 จัดกิจกรรมให้ความรู้
คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
และทักษะการ
คุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จานวน 430 คน ในวันที่ 23 - 23
ประกันคุณภาพแก่ มิถุนายน 2563 ด้วยระบบออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว รอง
นักศึกษา
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และยังได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (QA.KM) และฝึกทักษะการจัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดย




ใช้กระบวนการ PDCA โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยคณะ
ครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 50 คน วิทยากรที่ให้
ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด เพื่อการจัด
กิจกรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย (QA.KM)
ภายหลังการอบรมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษาแล้ว นักศึกษาได้นากระบวนการ PDCA ไปใช้ โดยนักศึกษาเป็นผู้เขียน
โครงการ ดาเนินงานตามแผน ได้ทาการประเมินโครงการและปรับปรุงการ
ดาเนินโครงการด้วยตนเอง เช่น โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น (คศ.1.5-3-1)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.5-3-1(สรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยโดย
กระบวนการจัดการความรู้ QA.KM ให้นักศึกษา)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
4 ทุกกิจกรรมที่
คณะครุศาสตร์ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
ดาเนินการ มีการ
โครงการ และมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป โดย
ประเมินผล
การประชุมร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษา หลังจบการดาเนินกิจกรรม เพื่อ
ความสาเร็จตาม
นาผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมในปี 2563 ดังนี้
วัตถุประสงค์ของ
1. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและทักษะนักศึกษา (ชุมนุม) จัดกิจกรรมตลอด
กิจกรรมและนาผล ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารคณะครุศาสตร์
การประเมินมา
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ปรับปรุงการ
- นักศึกษาได้ฝึกการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ดาเนินงานครั้งต่อไป
- นักศึกษาได้ฝึกทักษะพิเศษนอกเหนือจากทักษะทางวิชาการวิชาชีพครู
- นักศึกษาได้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ





ข้อเสนอแนะ
- อยากให้มีชุมนุมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้านที่นักศึกษาสนใจ
วิธีการปรับปรุง
- ให้นักศึกษาออกแบบและจัดตั้งชุมนุมตามความสนใจของนักศึกษาเอง
และมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
2. กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ (ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่
ระบาดของโควิด-19)
3. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรม ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 14 อาคารคณะครุศาสตร์
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
- นักศึกษาได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทางานเป็นหมู่คณะ โดย
ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
ข้อเสนอแนะ
- ควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทุกสาขาวิชาในการลงรับการเลือกตั้ง
วิธีการปรับปรุง
- ให้มีการรวมกลุ่มในรูปของพรรค เพื่อให้มีนักศึกษาทุกสาขาวิชา
4. แข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8 ราชภัฏภาคเหนือ (มรภ.เพชรบูรณ์
(ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19)
5. ครุอาสา 8 ราชภัฏภาคเหนือ (ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19)
6. ปัจฉิมนิเทศและขอขมาลาครูและสานสัมพันธ์น้องพี่ ดาเนินการจัด
กิจกรรมในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- นักศึกษามีความพร้อมก่อนการเข้าสู่งานในอนาคต
- เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง
ข้อเสนอแนะ
- การจัดกิจกรรมช่วงหลังจากเรียนจบ แล้วทาให้นักศึกษาไม่สะดวกเข้า
ร่วมกิจกรรม





วิธีการปรับปรุง
- ปรับระยะเวลาจัดกิจกรรมให้อยู่ในช่วงที่กลับมาทากิจกรรมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
7. วันครู ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมรัต
นอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู
- นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของวิชาการวิชาชีพ
- นักศึกษาได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของไทย
ข้อเสนอแนะ
- ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมนานเกินไป
- น้าดื่มไม่เพียงพอ
วิธีการปรับปรุง
- ปรับกาหนดการและลดกิจกรรมบางส่วนที่ไม่จาเป็นออกเพื่อใน
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมกระชับขึ้น
- ตรวจเช็คผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนและจัดเตรียมน้าดื่มให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ
8. ปฐมนิเทศ และรับน้องใหม่ ดาเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 22 – 23
มิถุนายน 2563 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- นักศึกษาได้มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องพี่ในคณะ
- นักศึกษาได้รับรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่ดีและเหมาะสมภายในรั้วมหาวิทยาลัย
- นักศึกษามีจิตสานึกห่างไกลยาเสพติด
ข้อเสนอแนะ
- กิจกรรมในช่วงโควิด-19 จึงทาให้ไม่สามารถมาจัดกิจกรรมร่วมกันได้
วิธีการปรับปรุง
- จัดรูปแบบการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ทั้ง
แบบไลฟ์สด และบันทึกวิดีโอ
9. EDU STAR ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- นักศึกษากล้าแสดงในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม




- ได้นักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ
- ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมยาวนานเกินไป ทาให้กิจกรรมเสร็จสิ้นใน
เวลาค่า
วิธีการปรับปรุง
- เริ่มดาเนินกิจกรรมให้เริ่มเร็วขึ้น และปรับกาหนดการในมีความกระชับลง
10 . อบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19
กรกฎาคม 2563 ณ ตาบลระหาน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นเพื่อไปเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
- ลักษณะอาชีพที่นาเสนอให้กับนักศึกษาเป็นอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนาเอาไปประกอบอาชีพในอนาคต แต่เนื่องด้วยพื้นฐาน
ทางบ้านของนักศึกษาบางคนอาจจะไม่ได้ทาอาชีพดังกล่าว จึงทาให้โอกาสที่
นักศึกษาจะนาทักษะดังกล่าวไปใช้ได้จริงมีน้อย
วิธีการปรับปรุง
- นาเสนอทักษะการเป็นผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่สามารถทาให้นักศึกษามี
โอกาสนาไปใช้จริงในอนาคตได้มากขึ้น
11. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะ
ครุศาสตร์ โดยมี 10 กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาทักษะดิจิทัล โปรแกรมวิชาภาษาไทย ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องครุร่มสัก 2 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ข้อเสนอแนะ
- ไม่พบข้อเสนอแนะ





2) โครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไม่ใช่แค่เอาไว้สอบ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
- กิจกรรมจัดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทาให้ต้องสวม
แมสก์ตลอดระยะเวลาการทากิจกรรม เลยทาให้กิจกรรมไม่สนุกเท่าที่ควร
วิธีการปรับปรุง
- ต้องเพิ่มกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
3) สัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 เรื่อง ส้วมในสถานศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะการเรียนรู้ของเด็ก โปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- ส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
- ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการประสานงานกิจกรรม
- ส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการตัดสินใจดาเนิน
กิจกรรม
- ส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
- การสัมมนาแบบออนไลน์ควรมีการบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อการนามามา
ศึกษาได้ครั้งต่อ ๆ ไป
วิธีการปรับปรุง
- การสัมมนาครั้งต่อไปจะทาการบันทึกวิดีโอไว้และเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล
4.) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
สาหรับครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องคุรุร่มสัก 1 อาคาร
นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร




ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในชั้นเรียนได้อย่างน้อยร้อยละ 80
- เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มี
ความพึงพอใจต่อการการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
สาหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
- ไม่พบข้อเสนอแนะ
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางด้าน
ภาษาจีน (HSK) ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 และทักษะดิจิทัล โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัด
กิจกรรมในวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
- เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางด้านภาษาจีนของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ข้อเสนอแนะ
- ไม่พบข้อเสนอแนะ
6) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชา
วิทาศาสตร์ทั่วไป ดาเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ชั้น 9 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสามารถผลิตสื่อการ
เรียนรู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้สาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้
- เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มี
ความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการศึกษาไทยในยุค 4.0 ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
- ระบบการสืบค้นจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ล่าช้า




วิธีการปรับปรุง
- วางแผนและสืบค้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
7) โครงการกิจกรรมการพัฒนาสื่อนิทานดิจิทัลสาหรับเด็กปฐมวัยด้วย
เทคนิค Stop Motion โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ดาเนินการจัดกิจกรรม
ในวันที่ 23 มกราคม 2564 ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานฯวิชาชีพครูของ
คุรุสภา
- พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ
- ไม่พบข้อเสนอแนะ
8) กิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายใน
ศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาพลศึกษา ดาเนินการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 14
มีนาคม 2564 ณ อาคารกีฬาในร่ม โปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายที่ถูกต้องในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ
- ไม่พบข้อเสนอแนะ
9) กิจกรรมการแข่งขัน A-Math และ 180IQ ภายใต้โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง
ประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมทักษะการเป็นครูคณิตศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
- ไม่พบข้อเสนอแนะ
10.) โครงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล
สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัด





กิจกรรมในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีการสอนผ่านเว็บไซต์กูเกิลไซต์
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในอนาคต
ได้
ข้อเสนอแนะ
- งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ
วิธีการปรับปรุง
- สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมให้มากขึ้น
12. โครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2563
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ข้อเสนอแนะ
- ไม่พบข้อเสนอแนะ
(คศ.1.5-4-1)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.5-4-1(รายงานผลการดาเนินกิจกรรม)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
5 ประเมินความสาเร็จ
มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา ดังนี้
ตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของแผนการจัด
(TQF) และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมพัฒนา
เป้าประสงค์ เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
นักศึกษา
และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
เป้าหมาย 6 ด้าน
ผลการดาเนินงาน จัดกิจกรรมครบทั้ง 6 ด้าน ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย โดย
รายละเอียดกิจกรรม ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย (คศ.1.5-5-1)





2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. พัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะนักศึกษา(ชุมนุม)
2. กีฬาระหว่างคณะ
(ไม่ได้จัดกิจกรรม
เนื่องจากเกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19)

/

/

/

/

/

3. เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
4. แข่งขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 ราชภัฏภาคเหนือ
(มรภ.เพชรบูรณ์) (ไม่ได้จัด
กิจกรรมเนื่องจากเกิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โควิด-19)
5.ครุอาสา 8 ราชภัฏ
ภาคเหนือ (ไม่ได้จัดกิจกรรม
เนื่องจากเกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด6.ปัจฉิมนิเทศและขอขมาลา
ครูและสานสัมพันธ์น้องพี่
7.วันครู
8.ปฐมนิเทศ และรับน้องใหม่
9.EDU STAR
10.อบรมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ
11.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
12.โครงการยกระดับ
สมรรถนะนักศึกษาครูให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้น กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ประจาปีการศึกษา 2563

/

ชื่อโครงการ/กิจกรรม



/

6. ด้านการจัดการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/
/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าหมาย 5 คน
ผลการดาเนินงาน มีนักศึกษาได้รับรางวัล จานวน 6 คน ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย
โดยรายละเอียดกิจกรรม และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
(คศ.1.5-5-2)



ประเภทการแข่งขัน

ชื่อ – สกุล

รางวัลชนะเลิศถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการ
ประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
ระดับอุดมศึกษา ระหว่าง
วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลชนะเลิศการประกวด
มารยาทไทยระดับชาติมัธยม
และอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประเภททีม 4 คน ระหว่าง
วันที่ 10 – 12 มีนาคม
2564 ณ ห้องประชุม
เธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร
บูรณมงคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา จังหวัดพระนคร
อยุธยา
รางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคเหนือ การแข่งขันแต่ง
กลอนสด ระดับอุดมศึกษา
ประจาปี2563 มหาวิทยาลัย

นางสาวสีดาพร แซ่กือ

โปรแกรม
วิชา
การศึกษา
ปฐมวัย

ชั้นปี

รางวัลที่ได้รบั

3

ชนะเลิศ

นางสาวปิยฉัตร
ปานทองคา

ภาษาไทย

2

ชนะเลิศ

นางสาวธิศารัตน์
อินทพงษ์
นางสาววัชราภรณ์
รัตนะ

ภาษาไทย

4

ชนะเลิศ



ราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ
สมาคมนักกลอนแห่ง
ประเทศไทย ประเภททีม 4
คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2563 ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวปัญญาทิพย์
คาแสง
นายชูศักดิ์ เข็มมงคลศิริ

ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
เป้าหมาย 2 กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน 1 โครงการ 10 กิจกรรม ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย โครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ โดยกิจกรรม
ทั้ง 10 กิจกรรม ประกอบด้วย (ตามจากทุกโปรแกรมวิชา) (คศ.1.5-5-3)
1. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาทักษะดิจิทัล คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ดาเนินการจัด
กิจกรรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องครุร่มสัก 2 อาคารนวัตกรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไม่ใช่แค่เอาไว้สอบ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เรื่อง ส้วมในสถานศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะการเรียนรู้ของ
เด็ก โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2564
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
สาหรับครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องคุรุร่มสัก 1 อาคาร
นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางด้าน
ภาษาจีน (HSK) ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 และดิจิทัล โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรมใน




วันที่ 11-15 มกราคม 2564 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ชั้น 9 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
7. กิจกรรมการพัฒนาสื่อนิทานดิจิทัลสาหรับเด็กปฐมวัยด้วยเทคนิค Stop
Motion โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 23
มกราคม 2564 ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
8. กิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายใน
ศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชาพลศึกษา ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 14
มีนาคม 2564 ณ อาคารกีฬาในร่ม โปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
9. กิจกรรมการแข่งขัน A-Math และ 180IQ ภายใต้โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง
ประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
10. โครงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล
สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัด
กิจกรรมในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (คศ.1.5-5-3)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.5-5-1(รายงานผลการดาเนินกิจกรรม)
คศ.1.5-5-2(รายงานผลการดาเนินกิจกรรม)
คศ.1.5-5-3 รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของทุกโปรแกรมวิชา
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
6 นาผลการประเมินไป คณะครุศาสตร์ พิจารณาทบทวนแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
ปรับปรุงแผนหรือ
วัตถุประสงค์ของแผน จากการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อนาผลการ
ปรับปรุงการจัด
ประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใน





กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 จากการ
ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พบว่า
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF) และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 ผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผน
2. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
- ควรออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 และมีหลากหลายรูปแบบ
- พัฒนากิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อสอดรับกับวิกฤตการณ์โรคระบาด
(คศ.1.5-6-1)

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.5-6-1(รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6 วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง ประชุม
ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ
6 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
6 ข้อ
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
6 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
6 ข้อ
5 คะแนน
/
6 ข้อ
: ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ผู้จัดเก็บรวบรวม : ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
ข้อมูล/รายงานผล นายพรหมธร พูลสุข
การดาเนินงาน
: 090-6196935
โทรศัพท์
: 090 – 6196935
:
E-mail
: elgio007@hotmail.com
ผลการดาเนินงาน





จุดแข็ง
- มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายโดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ปรับกิจกรรมให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามกรอบ TQF
ให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
- งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม/โครงการยังไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ปรับลดกิจกรรมบางกิจกรรมที่ซับซ้อนเพื่อสามารถบริหารงบประมาณกับกิจกรรมที่มีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ





ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีระบบและกลไกใน
การส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการ
พัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ



คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มีการกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาที่ชัดเจน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา พ.ศ.
2560 ซึ่งมีการกาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
- เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (Special English I) ประเมินจากการทา
แบบทดสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้สอบผ่านจะต้องทาคะแนนได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป
และต้องมีผลคะแนนการทดสอบเทียบเคียง TOEIC ตั้งแต่ 150 คะแนนขึ้นไป
- เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (Special English II) ประเมินจากการทา
แบบทดสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้สอบผ่านจะต้องทาคะแนนได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป
และต้องมีผลคะแนนการทดสอบเทียบเคียง TOEIC ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป
- เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (Special English III) ประเมินจากการทา
แบบทดสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้สอบผ่านจะต้องทาคะแนนได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป
และต้องมีผลคะแนนการทดสอบเทียบเคียง TOEIC ตั้งแต่ 250 คะแนนขึ้นไป
- เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (Special English IV) ประเมินจากการทา
แบบทดสอบตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผู้สอบผ่านจะต้องทาคะแนนได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป
และเมื่อนักศึกษาสอบผ่านตามมาตรฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษตาม
ตัวชี้วัด และต้องมีผลการทดสอบเทียบเคียง TOEIC ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป
และมีผลการทดสอบ TOEIC รวมกัน ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
โดยคณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. มีการนานโยบายด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ มากาหนดเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาด้าน


ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อย่างชัดเจน โดยผ่านการพัฒนา
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่ผ่านการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร และโปรแกรมวิชา
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ร่วม
เป็นคณะกรรมการของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย และคณะฯ
4. มีการจัดกิจกรรมโครงการและงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.6-1-1(ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560)
คศ.1.6-1-2(แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คศ.1.6-1-3 คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
2 มีการจัดทา
มีการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
แผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และ
ด้านภาษาอังกฤษ
ประธานโปรแกรมวิชา และมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์
จากการมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 โดยผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของหลักสูตรโดย
ประจาคณะครุศาสตร์ 3/2563 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผ่านความเห็นชอบ
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากคณะกรรมการ กาแพงเพชร ประกอบด้วย
ประจาคณะ
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพทักษะ ความรู้ ความสามารถและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ




เป้าประสงค์
1. พัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
1.1 ยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถและการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาครู
1.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.6-2-1(แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คศ.1.6-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
3 มีการจัดสรร
มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนา
งบประมาณ และสิ่ง นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้
สนับสนุนการ
งบประมาณสาหรับพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
ดาเนินการตาม
- งบประมาณโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่
แผนพัฒนานักศึกษา 21 สาหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 1,000,000 บาท
ด้านภาษาอังกฤษ
สิ่งสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
- ศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CU-TEP
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ที่มีหนังสือสาหรับเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.6-3-1(แผนงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ)
คศ.1.6-3-2(ภาพถ่ายกิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน





4 มีการประเมิน
ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนฯ และมีการนา
ผลจากการประเมิน
มาปรับปรุงในปี
ถัดไป



มี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย บรรลุผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
- มีนักศึกษาครูที่เข้ารับการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น จานวน 144
คน โดยมีผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ จานวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.94 ของนักศึกษาครูที่สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผลการ
ดาเนินงานจึงบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
ต่างประเทศ หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
- ไม่มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
ต่างประเทศ หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาด ทาให้มหาวิทยาลัยต้องหยุดดาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับต่างประเทศ ดังนั้น ผลการดาเนินงานจึงไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้บรรลุตามเป้าหมายเพียง 1 ตัวชี้วัด ดังนั้น จึงไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน
2. เพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เป้าหมาย บรรลุผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาครูที่มีการใช้โปรแกรม Dyned
- มีนักศึกษาครูที่มีการเข้าใช้งานโปรแกรม Dyned ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 และ เสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ 4 โดยศูนย์ภาษาฯ คิดเป็นร้อยละ 100
โดยผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จานวนแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านภาษาอังกฤษ
- มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย


1) ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร และ
2) ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร โดยผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย
ผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
- ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้บรรลุตามเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ ดังนั้น จึงบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.6-4-1(รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
5 มีนักศึกษาระดับ
คณะครุศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการสอบวัดมาตรฐาน
ปริญญาตรีปีสุดท้าย ภาษาอังกฤษโดยศูนย์การทดสอบ TOEIC ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
ที่ผ่านเกณฑ์การ
พ.ศ.2564 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยกาหนดสิทธิ์
วัดผล CEFR (B1) ไม่ ให้กับนักศึกษาจานวน 150 สิทธิ์ จากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการอบรม
น้อยกว่าร้อยละ 50 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมดในทุกสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาผู้ได้รับสิทธิ์
ของนักศึกษาชั้นปี ในการเข้าทดสอบโดยศูนย์การทดสอบฯ จะต้องมีคุณสมบัติในการร่วมกิจกรรม
สุดท้ายที่เข้าสอบ
การอบรมตลอดหลักสูตรร้อยละ 100 และต้องมีผลทดสอบหลังการอบรมสูงสุด
150 อันดับแรกที่จัดโดยคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้มีผู้เข้าทดสอบจริงจานวน 144 คน
เนื่องจาก นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบจานวน 6 คน เป็นนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงการ
ติดเชื้อไวรัส Covid – 19 (จ.ตาก) จึงไม่ได้เข้าสอบ และในจานวนผู้เข้าสอบ
ดังกล่าวเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยตั้งเป้าหมายโครงการนักศึกษาครูต้อง
ผ่านเกณฑ์การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ขั้นต่า TOEIC 380 คะแนนขึ้นไป
(ระดับ B1 ของเกณฑ์ CEFR) โดยเปรียบเทียบคะแนนตามกรอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตามระดับ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2563 พบว่า นักศึกษาครู
ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน จานวน 46 คน จากผู้เข้าสอบ 144 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.94 มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้





ข้อมูลผลการสอบจาแนกตามผลคะแนน TOEIC
ผลคะแนน TOEIC จานวนผู้ผ่านการทดสอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ
100 - 195 คะแนน
5
3.47
200 – 295 คะแนน
60
41.67
300 – 395 คะแนน
41
28.47
400 - 496 คะแนน
20
13.89
500 - 595 คะแนน
9
6.25
600 – 695 คะแนน
7
4.86
700 - 795 คะแนน
2
1.39
รวมผู้เข้าสอบ
144
100
ข้อมูลผลการสอบจาแนกตามเกณฑ์ Center for Professional Assessment
(Thailand) ดังนี้
ระดับ A2 เท่ากับ 250 คะแนน จานวน 98 คน
ระดับ B1 เท่ากับ 380 คะแนน จานวน 23 คน
ระดับ B2 เท่ากับ 450 คะแนน จานวน 5 คน
ระดับ C1 เท่ากับ 520 คะแนน จานวน 18 คน
จากผลการทดสอบ พบว่า มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94
ของนักศึกษาที่เข้าสอบ และจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 144 คน
จากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด จานวน 484 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.6-5-1(ผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC)





คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

4 ข้อ
4 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
4 ข้อ
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
4 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
5 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
4 ข้อ
4 คะแนน
/
5 ข้อ
: อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด ผู้จัดเก็บรวบรวม : นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
:
โทรศัพท์
:
:
E-mail
:
ผลการดาเนินงาน





ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
1 มีระบบและกลไกใน
ระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มี
การส่งเสริม
ความสามารถด้านดิจิทัล มีดังต่อไปนี้
สนับสนุนให้มีการ
1. คณะครุศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมวิชาจัดประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้มี นักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
ความสามารถด้าน
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทัล
และมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
1.2 เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
1.3 เพื่อบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษา
4. มีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนการสอบวัดมาตรฐาน
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
5. กาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบวัดมาตรฐานความรู้สามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 5
6. คณะครุศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมวิชาประชุม ทบทวน เพื่อประเมินผล
การพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
7. นาผลการประเมินมาดาเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล




รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.7-1-1(แผนพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประจาปี พ.ศ.
2562 – 2565)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
2 มีการจัดทา
คณะครุศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรในการประชุมวางแผนและจัดทาแผนพัฒนา
แผนพัฒนานักศึกษา นักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัลของคณะครุศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2562
ให้มีความสามารถ – 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านดิจิทัล จากการมี
วิสัยทัศน์
ส่วนร่วมของ
นักศึกษาครูมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในการใช้
หลักสูตรโดยผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการใช้
ความเห็นชอบจาก คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
คณะกรรมการ
วัตถุประสงค์
ประจาคณะ
1. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมี
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน
การสอน
3. เพื่อบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
พันธกิจ
1. การยกระดับคุณภาพทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
3. เพื่อบริหารจัดการการเรียนรู้พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
2. พัฒนาทักษะการประยุกต์ทักษะพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
3. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล




เป้าประสงค์
1. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐาน
2. พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
3. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ในการ
ประชุมกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2563 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.7-2-1(แผนพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประจาปี พ.ศ.
2562 – 2565)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
3 มีการจัดสรร
คณะครุศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการดาเนินการ
งบประมาณ และสิ่ง ตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
สนับสนุนการ
1. คณะครุศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรในการจัดหาแหล่งการเรียนรู้และสิ่ง
ดาเนินการตาม
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
แผนพัฒนานักศึกษา
2. คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการใช้งานด้าน
ให้มีความสามารถ เทคโนโลยีแก่นักศึกษา โดยมีห้องเรียนที่มีความพร้อมและตอบสนองต่อการ
ด้านดิจิทัล
เรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้
2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.2 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.3 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย
2.4 ห้องปฏิบัติการสตูดิโอและตัดต่อวิดีทัศน์
2.5 ห้องเรียน Smart classroom
2.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
2.7 ห้องเรียน EDU-CO Learning and Working Space
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.7-3-1(ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
คศ.1.7-3-2(ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
คศ.1.7-3-3(ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย)




คศ.1.7-3-4(ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการสตูดิโอและตัดต่อวิดีทัศน์)
คศ.1.7-3-5(ภาพถ่ายห้องเรียน Smart classroom)
คศ.1.7-3-6(ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
คศ.1.7-3-7(ห้องเรียน EDU-CO Learning and Working Space)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
4 มีการประเมิน
คณะครุศาสตร์มีการประเมินความสาเร็จของวัตถุประสงค์ของแผน และได้
ความสาเร็จตาม
มีการวางแผนเพื่อนาผลจากการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาแผนในปีถัดไป
วัตถุประสงค์ของ
โดยมีการประเมินจานวน 4 ตัวชี้วัด คือ
แผนฯ และมีการนา
1. ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาทักษะความ
ผลจากการประเมิน เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรับปรุงในปี
2. จานวนนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นพัฒนาทักษะความเข้าใจและ
ถัดไป
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. ร้อยละนักศึกษาที่มี Application
4. จานวนแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
และผลการประเมินพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.7-4-1(ผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
5 มีนักศึกษาระดับ
คณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาสอบวัดมาตรฐาน
ปริญญาตรีปีสุดท้าย ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบการสอบของมหาวิทยาลัย โดย
ที่ผ่านเกณฑ์ IC3
มีการสอบวัดความรู้จากข้อสอบ 2 ชุด คือ
หรือเทียบเท่า หรือ
ชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น
ตามที่มหาวิทยาลัย
ชุดที่ 2 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
กาหนด ไม่น้อยกว่า
โดยมีนักศึกษาเข้าสอบและผ่านเกณฑ์ตามกาหนดของมหาวิทยาลัย จานวน
ร้อยละ 50 ของ
873 คน จากจานวนคนเข้าสอบทั้งหมด 1036 คน คิดเป็นร้อยละ 84.27
นักศึกษาชั้นปี
(ข้อมูลจากศูนย์คอมพิวเตอร์)
สุดท้ายที่เข้าสอบ
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.7-5-1(รายงานผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5)





คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
5 ข้อ
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน

โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
5 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
5 ข้อ
5 คะแนน
/
5 ข้อ
: ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้จัดเก็บรวบรวม : ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
ข้อมูล/รายงานผล ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
การดาเนินงาน
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี
ผศ.ศรินญา หวาจ้อย
อ.เฉลิม ทองจอน
อ.เมธี มธุรส
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
:
โทรศัพท์
:
:
E-mail
:
ผลการดาเนินงาน

จุดแข็ง
- นักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และผ่านการทดสอบ
มากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- หลักสูตรควรมีการกระตุ้นและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ด้วยการอบรม
พัฒนาเพิ่มเติม





ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่กาหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน จานวน 15 หลักสูตร และมีจานวนหลักสูตรที่รับผิดชอบทั้งหมด 15 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
13. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
15. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
สูตรคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

=



จานวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

x 100



ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

=

𝟏𝟓
15

x 100

= ร้อยละ 100
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
100

x5

= 5 คะแนน
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.8-0-1(สรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ร้อยละ 90
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน

โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
ร้อยละ 100

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
ร้อยละ 100
5 คะแนน
/
ร้อยละ 100
: อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
ผู้จัดเก็บรวบรวม : รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ข้อมูล/รายงานผล ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
การดาเนินงาน
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
อ.ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อ.โกมินทร์ บุญชู
อ.กษมา สุรเดชา
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
น.ส.กัลยารัตน์ มาลาศรี
: 086-2132788
โทรศัพท์
: 055-706555 ต่อ 2010
: orathai.b2529@gmail.com E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com
ผลการดาเนินงาน





จุดแข็ง
- คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่บูรณาการกับ
การเรียนในทุกหลักสูตรที่รับผิดชอบ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะครุศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษาส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย โดยการบูรณา
การกับการเรียนการสอน





ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน พิจารณา ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ใน
ระดับ 3.51
โดยกาหนด จานวนนักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวนทั้งหมด 566 คน มีนักศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เป็นไปตามกรอบ KPRUQF ซึง่ ประเมินโดยโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน
566 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินตามกรอบ
KPRUQF ในระดับ 3.51 เท่ากับร้อยละ 100 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน
โดยคานวณตามสูตรได้ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51
ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน
จานวนนักศึกษาที่ได้รับผลการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51
=
x 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ถูกประเมินตามกรอบ KPRUQF
ตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51

=

566

=

ร้อยละ 100

566

X 100

2. แปลงร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้



=

ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51
ร้อยละ 80

=

100

=

5 คะแนน

80

X5



x5

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.1.9-0-1(รายงานผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามกรอบ KPRUQF)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ร้อยละ 80
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
ร้อยละ 80

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
ร้อยละ 100
5 คะแนน
/
ร้อยละ 80
: อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด ผู้จัดเก็บรวบรวม : นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
:
โทรศัพท์
: 088 – 2805813
:
E-mail
: kpru.crenic@gmail.com
ผลการดาเนินงาน





องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
1 มีระบบสารสนเทศ
คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ดังนี้
เพื่อการบริหาร
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัยของ
งานวิจัยที่สามารถ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูล
นาไปใช้ประโยชน์ใน โครงการวิจัยที่ได้รับทุนทั้งโครงการวิจัยแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว (คศ.2.1-1-1)
การบริหารงานวิจัย
2. คณะฯ รวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย นาเข้าระบบ
และงานสร้างสรรค์ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัย (คศ.2.1-1-2)
3. คณะฯ ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)
ด้านงานวิจัย เพื่อใช้ในการวางแผน ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
งานวิจัย (คศ.2.1-1-3)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.1-1-1(ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัย )
คศ.2.1-1-2(ข้อมูลด้านงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยคณะครุศาสตร์)
คศ.2.1-1-3(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2563)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
2 สนับสนุนพันธกิจ
คณะฯ มีการสนับสนุนต่อพันธกิจด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
ด้านการวิจัยหรืองาน
1. คลินิกวิจัย สาหรับให้คาปรึกษาคาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างน้อย สร้างสรรค์ (คศ.2.1-2-1)
ในประเด็นต่อไปนี้
2. ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีสิ่ง
- ห้องปฏิบัติการ อานวยความสะดวกโดยจัดไว้ให้บริการ ได้แก่ วารสารการวิจัย งานวิจัย และ
หรืองานสร้างสรรค์ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล (คศ.2.1-2-2)




หรือหน่วยวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คาปรึกษา
และสนับสนุนการ
วิจัย
- ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความ
สะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ
วิจัย
- กิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มี
ศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor)



3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีรหัสผ่าน
ก่อนเข้าใช้งานฐานข้อมูล (คศ.2.1-2-3)
4. คณะฯ ร่วมกับเครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทาขึ้นระหว่างคณะครุศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง กับคณะครุศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ลงนามในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีแนวทางดาเนินงานเพื่อจัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ครุศาสตร์
ศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
ด้วยการทาวิจัย
โดยร่วมดาเนินการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา”
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(คศ.2.1-2-4)



รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.1-2-1(ภาพถ่ายห้องคลินิกวิจัย )
คศ.2.1-2-2(ภาพถ่ายห้องสมุด และวารสารวิจัยหรืองานวิจัย )
คศ.2.1-2-3(ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS))
คศ.2.1-2-4(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่
3”)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
3 จัดสรรงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้รับทุนอุดหนุน
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ งานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยและงบประมาณบารุง
งานสร้างสรรค์ และ การศึกษา จากงบประมาณภายใน คณะครุศาสตร์ จานวน 960,000 บาท และ
สนับสนุนการ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 539,156 บาท รวมเป็น
เผยแพร่ผลงานวิจัย 1,499,156 บาท (คศ.2.1-3-1)
หรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุม
วิชาการ หรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.1-3-1(สรุปทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
4 มีการพัฒนา
คณะฯ โดยฝ่ายวิจัย จัดทาโครงการพัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์ กิจกรรม
สมรรถนะอาจารย์ ดังนี้ (คศ.2.1-4-1)
และนักวิจัย มีการ
- กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยดาเนินงานโครงการฝึกอบรม
สร้างขวัญและ
เชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เพื่อให้
กาลังใจ ตลอดจนยก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและเทคนิคที่
ย่องอาจารย์และ
สาคัญ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป
นักวิจัยที่มี
(คศ.2.1-4-2)
ผลงานวิจัยหรืองาน
- กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งมีนโยบายจัด
สร้างสรรค์ดีเด่น
ให้เกียรติบัตรและรางวัลตอบแทนคณาจารย์ที่มีผลการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้





1) ระดับดีเยี่ยม ค่าน้าหนักรวมตั้งแต่ 1.00 สนับสนุนรางวัล ไม่เกิน 2,500
บาท
2) ระดับดีเด่น ค่าน้าหนักรวมตั้งแต่ 0.80 สนับสนุนรางวัล ไม่เกิน 2,000
บาท
3) ระดับดีมาก ค่าน้าหนักรวมตั้งแต่ 0.60 สนับสนุนรางวัล ไม่เกิน 1,500
บาท
4) ระดับดี ค่าน้าหนักรวมตั้งแต่ 0.20-0.40 สนับสนุนรางวัล ไม่เกิน 1,300
บาท
โดยมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลสาหรับเป็นขวัญและกาลังใจ รายชื่อ
ดังนี้ (คศ.2.1-4-3)
1. ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
2. ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
3. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
4. ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
5. ผศ.ดร.ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม
6. ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
7. อาจารย์กษมา สุรเดชา
8. อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
9. ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
10. รศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
11. ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
12. ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
13. อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา
14. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
15. อาจารย์โกมินทร์ บุญชู
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.1-4-1(แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ)
คศ.2.1-4-2(สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ)
คศ.2.1-4-3(ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การให้รางวัลตอบแทนคณาจารย์ที่สามารถตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัย)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน





5 มีการดาเนินการกับ
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม
ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา
องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ

คณะฯ ร่วมกับเครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทาขึ้นระหว่างคณะครุศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง กับคณะครุศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ลงนามในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีแนวทางดาเนินงานเพื่อจัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ครุศาสตร์
ศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
ด้วยการทาวิจัย
โดยร่วมดาเนินการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา”
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(คศ.2.1-2-4) โดยฝ่ายวิจัยจัดทาโครงการพัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์ กิ
จรรมการนาเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย จานวนเงิน 30,000 บาท เพื่อ
สนับสนุนค่าลงทะเบียนการเข้าร่วม (คศ.2.1-5-1)

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.1-5-1(โครงการพัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์กิจกรรมการนาเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
6 มีระบบและกลไก
คณะฯ มีระบบและกลไกการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การนาผลงานวิจัย ผู้เรียน ดังนี้
หรืองานสร้างสรรค์
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีหน้าที่รวบรวม
หรือนวัตกรรมไปใช้ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการ
ประโยชน์ (คศ.2.1-6-1)
พัฒนาผู้เรียนหรือ
2. มีขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ จาก
ชุมชน และ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดาเนินการตามระบบ (คศ.2.1-6-2)
ที่กาหนด
3. คณะครุศาสตร์มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
ตามระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์
(คศ.2.1-6-3)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.1-6-1(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย)
คศ.2.1-6-2(ขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
คศ.2.1-6-3(สรุปผลการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์)




ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
7 มีระบบและกลไก
เพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด



ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มีระบบและกลไกร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดทาระบบกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีหน้าที่รวบรวม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ (คศ.2.1-7-1)
2. มีขั้นตอนในการดาเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (คศ.2.1-7-2)
3. คณะครุศาสตร์ได้รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
(คศ.2.1-7-3)
1) การเปรียบเทียบส่วนเสริมกริยาระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนกับ
การเรียนการสอน (อ.นันทิวัน อินหาดกรวด)
2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุกในรายวิชา
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้สาหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร (ผศ.ศุภรดา สุขประเสริฐ)
3) การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นครู สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล)
4) รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตภาคเหนือ (รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล)
5) การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
(รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล)
6) การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานิน และสารต้าน
อนุมูลอิสระในแชมพูสมุนไพร (ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์)
7) รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อปลูกฝังทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา)
8) การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพด้านการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา)
9) ความเชื่อที่ปรากฏของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้าตก หมู่ 18ตาบลคลอง
ลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร (ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง)


10) การใช้การเล่านิทานแบบบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มความสามารถด้าน
การฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (อ.อรทัย
อนุรักษ์วัฒนะ)
11) ผลการการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่
สาเร็จของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร (อ.อรทัย อนุรักษ์
วัฒนะ)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.1-7-1(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย)
คศ.2.1-7-2(ประกาศ เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์)
คศ.2.1-7-3(หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

7 ข้อ
7 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
7 ข้อ
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน

โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
7 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
7 ข้อ
5 คะแนน
/
7 ข้อ
: อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
ผู้จัดเก็บรวบรวม : รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ข้อมูล/รายงานผล ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
การดาเนินงาน
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
อ.ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อ.โกมินทร์ บุญชู
อ.กษมา สุรเดชา
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
น.ส.กัลยารัตน์ มาลาศรี
: 086-2132788
โทรศัพท์
: 055-706555 ต่อ 2010
: orathai.b2529@gmail.com E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com
ผลการดาเนินงาน





จุดแข็ง
- คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมทุกปี
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง





ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันใน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินของมหาวิทยาลัยและงบประมาณบารุงการศึกษา จากงบประมาณภายใน คณะครุศาสตร์ จานวน
960,000 บาท และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 539,156 บาท รวมเป็น 1,499,156
บาท
โดยคานวณตามสูตร ได้ดังนี้
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
= 1,499,156
74

= 20,536.38 บาท
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้



=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5



x5

= 20,536.38 x 5
25,000

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

= 4.11 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.2-0-1(สรุปทุนอุดหนุนการวิจัยคณะครุศาสตร์)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

25,000 บาท
20,536.38 บาท
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
25,000 บาท
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน

โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
4.11 คะแนน
X

เป้าหมายปีถัดไป
25,000 บาท

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
20,536.38 บาท
4.11 คะแนน
X
25,000 บาท
: อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
ผู้จัดเก็บรวบรวม : รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ข้อมูล/รายงานผล ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
การดาเนินงาน
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
อ.ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อ.โกมินทร์ บุญชู
อ.กษมา สุรเดชา
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
น.ส.กัลยารัตน์ มาลาศรี
: 086-2132788
โทรศัพท์
: 055-706555 ต่อ 2010
: orathai.b2529@gmail.com E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com
ผลการดาเนินงาน

จุดที่ควรพัฒนา
- การได้รับทุนสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย ได้ดาเนินการวิจัยโดยขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก




ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
ที่

เรื่อง

1

Finite-time stability criteria of linear system
with non-differentiable time-varying delay via
new integral inequality
Robust finite-time control of linear system with
non-differentiable time-varying delay

2

3

4

5

6

7

8

9

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา
The Development of English Communication
for the 21st Century Learning Skills by
Employing GROUPS Model for Learners at
Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง สาหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทอง
พัฒนา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
กระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา
ครู สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลาปาง
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E-LEARNING) รายวิชา
การจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้บริหาร
ระดับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิด
รวบยอด สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา


จานวนผลงาน/
ชื่อเจ้าของผลงาน
Jirapong,P.,
Jakkrapong,T. &
Thaned,R.
Puangmalai,W.,
Puangmalai,J. &
Rojsiraphisal,T.
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย

วารสาร
Mathematics and Computers in
Simulation, 2020(171), 170–186.

ค่า
น้าหนัก
1

Symmetry, 2020, 12(4), 680.

1

วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2563
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2563
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2563
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 7(12);
ธันวาคม 2563 : 307-319.

0.6

ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 7(12);
ธันวาคม 2563 : 295-306.

0.6

ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
นายประดิษฐ์ เอกทัศน์
นายสมาน เอกพิมพ์
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.). 26(2) ; เมษายน มิถุนายน 2563 : 51-64.
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0.6

ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
นายบรรจง ไชยรินดา

ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ

ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา



0.6

0.6

0.6

0.6

ที่

เรื่อง

จานวนผลงาน/
ชื่อเจ้าของผลงาน

10

การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
อ.กษมา สุรเดชา
ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
หมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน
น.ส.กันยา มั่นคง

11

การพัฒนาหนังสือภาษามือไทย เรื่อง อาหารไทย
สาหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

12

การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการกากับ
ตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานชาดก

13

ฟิสิกส์ในห้องเรียนปฐมวัย

14

The Integration of King Rama IX’s Philosophy
and Characteristics of 21st-century youth to
Improve Undergraduates Majoring in Teaching
Science
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นโดยใช้
เทคนิค PAR (พากันทา)

15

ผศ.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร
ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
น.ส.วันทนา สวนเศรษฐ
อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
อ.ชุติกานต์ เอีย่ วเล็ก
นายชลาธิป สมาหิโต
น.ส.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
Montha Meepripruk
Nantanat Tonboon
Orathai Boontiang
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ดร.ธารทิพย์ ขัวนา

16

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยใน
ชั้นเรียน

17

การจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
เพื่อพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยสู่การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

18

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนที่ระบบที่
ปรึกษาออนไลน์โดยใช้ Google My Maps



ดร.ธารทิพย์ ขัวนา
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา

ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี

วารสาร
กาแพงเพชร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2563
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 9 ฉบับที่
1 มกราคม – มิถุนายน 2563

ค่า
น้าหนัก

0.6

0.6

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม เมษายน 2563
วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน
กรกฎาคม – กันยายน
การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC
2020)

0.6

การประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบตั ิที่
ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่
14 กันยายน 2563 ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ ชั้น 3
การประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบตั ิที่
ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่
14 กันยายน 2563 ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ ชั้น 3
การประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบตั ิที่
ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่
14 กันยายน 2563 ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ ชั้น 3
การประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบตั ิที่
ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ. 2563 วันที่
14 กันยายน 2563 ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ ชั้น 3

0.2



0.6

0.4

0.2

0.2

0.2

ที่

เรื่อง

19

การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานวิถวี ัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
ม้ง ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การประเมินโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางการ
ลูกเสือแก่ผู้กากับลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ และ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP
Model
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้าน
ความคิดริเริ่มโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การทางานเป็นทีม
และความมุ่งมั่นในการทางาน สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การทางานเป็นทีม
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1
การศึกษาสารสกัดอะไซโครเวียร์จากพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

จานวนผลงาน/
ชื่อเจ้าของผลงาน
รศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ผศ.เกรียงไกร กันตีมูล
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
ดร.ศรวัส ศิริ
อ.มนตรี หลินภู
อ.โกมินทร์ บุญชู

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิ ัยราไพ
พรรณี ครั้งที่ 14 วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏราชภักดิ์ : สืบ
สานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิน่ ที่
ยั่งยืน 17-18 สิงหาคม 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, น. 92-99
The 4th National Conference on
Innovation for Learning and Invention
2020: ILI2020

ค่า
น้าหนัก
0.2
0.2

0.2

นายสุรศักดิ์ อุดมสุข
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
น.ส.ฐานิตา บุญธรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

0.2

น.ส.จิดาภา เอีย่ มสาอาง
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
วงชวลิตกุล 2563

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

0.2

นายเกษฎา สาลา
น.ส.ชารีรัตน์ ทองทา
น.ส.ณัฐภาณี บัวดี
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ ดร.ปราณี เลิศแก้ว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดแก้ปัญหาและ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ชั้นปีที่ 1
การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนูมูลอิสระปริมาณแอนโทไซ นายหัสนัย มีสุข
ยานินและสารประกอบฟีนอลิกรวมในสบู่ผสมสารสกัด
น.ส.วทันยา พิทักษ์ธนากุล
ธรรมชาติ
น.ส.วรลดา เนียมเพาะ
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแอนโทไซยานิน
นายเสฏฐวุฒิ ใจชมพู
เบต้าแคโรทีนและฟีนอลิกในสบู่จากสารสกัดข้าวเหนียว น.ส.จิรภัทร์ พาสุ่ม
ดาและข้าวออกข่า
น.ส.สมหวัง จันทร์แก้ว
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
กิจกรรมค่ายวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แอนโทไซยานิน
นายเสฏฐวุฒิ ใจชมภู
เบต้าแคโรทีน และฟีนอติก ในสบูจ่ ากสารสกัดข้าว
น.ส.จิรภัทร์ ทาสุ่ม
เหนียวดาและข้าวดอกข่า
น.ส.สมหวัง จันทร์แก้ว


วารสาร



ที่
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

จานวนผลงาน/
ชื่อเจ้าของผลงาน
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม
น.ส.บุษยามาศ ประเสริฐกุล
GeoGebra เป็นสื่อร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโพลยา ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการ น.ส.จิระณาฏ ฉวีพัฒน์
คิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความใฝ่เรียนรู้ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และความ น.ส.นิภากรณ์ ธรรมใจ
มุ่งมั่นในการทางานโดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ปฏิบัติจริงสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสุนิทรา อุดมศิริชัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้
นายณัฐดนัย ซินศิริ
การจัดการเรียนรู้แบบ 4mat ที่ส่งเสริมการให้เหตุผล
อ.โกมินทร์ บุญชู
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายชวลิต เรือนจรัสศรี
การวิจยั เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
น.ส.นงลักษณ์ อาลัย
คณิตศาสตร์โดยใช้เกม
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
น.ส.รัตนสุดา เกตศรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะ
น.ส.ธณิศรา ใจซื่อ
การทางานเป็นทีม และความมุ่งมั่นในการทางาน โดยใช้ อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิด CCR-KP เรื่อง น.ส.ปิยลักษณ์ ยุทธอาสา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ นายดาวรุ่ง อุดคนดี
ความรู้ เรื่อง หลักการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ สาหรับ อ.เฉลิม ทองจอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้
น.ส.พรธีรา เดชสนธิ
งานโปรแกรม Power Point สาหรับนักเรียนชั้น
อ.เฉลิม ทองจอน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรือ่ ง การอ่าน
นายพัฒนพงศ์ มะยมหิน
สะกดคาสาหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ อ.เฉลิม ทองจอน
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโรงเรียนขาณุวิทยา
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบ
นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
โรงเรียนบ้านแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการ น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ
ทางานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
Microsoft PowerPoint 2016 สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่ตาว อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม
น.ส.หทัยกาญ มั่นคง
scratch วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ 1) สาหรับ อ.เมธี มธุรส
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์
เรื่อง



วารสาร

ค่า
น้าหนัก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2



0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

ที่
41

42

43

เรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยี
การสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)
การส่งเสริมความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้
ชุดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กปฐมวัย

จานวนผลงาน/
ชื่อเจ้าของผลงาน
น.ส.นัทธมน เมืองทอง
ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์

อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
น.ส.กาญจนา จั่นมาก

ส่งเสริมทักษะสมอง EF ด้านการยับยั้งชัง่ ใจ-คิดไตร่ตรอง
โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมพัฒนาทักษะสมอง EF ด้านการ
ยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง
การส่งเสริมพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดง
บทบาทสมมุติ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ของเด็กปฐมวัย

อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
น.ส.สุดารัตน์ เจ็กพ่วง

46

การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้เกม
การละเล่นพื้นบ้าน

อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
น.ส.กรณิกา บัวบาง

47

การส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม
เกมการศึกษารูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย

อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
น.ส.นัฐวรรณ ฉิมสุข

48

การส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยใช้กิจกรรมเกม
กลางแจ้ง

อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
น.ส.วชิราภรณ์ ทาหว่างกัน

49

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
น.ส.ชนาภา ชูโอชา

50

การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดย
การละเล่นพื้นบ้านไทย 4 ภาค

อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
น.ส.มนัญชยา สินยอง

51

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์แบบคิดริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน
และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสระสิงโต
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค K-W-D-L

น.ส.ประภัสสร โตเกิด
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

44

45

52



อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
น.ส.พรประไพ สิงห์กวาง
อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
น.ส.ณัฐชา จันทร์ตา

นายณัฐนัย แซ่ว้าน
อ.ศศิกัญชณา บุญนาค

วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

ค่า
น้าหนัก
0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2



0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

ที่

เรื่อง

53

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)
เรื่องวัฎจักรชีวิตของสัตว์เบื้องต้นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
พิธีกรรมการเลี้ยงโลง หมู่ที่ 2 บ้านปลายนา ตาบลหนอง
หัววัว อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร

54

55

56

57

58

59

60

61

จานวนผลงาน/
ชื่อเจ้าของผลงาน
น.ส.มาริษา วงษ์คา
น.ส.วรรณา สัตยะคา
ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช

กฤษฎา อินทะเสน
จารุวรรณ ดีอ๊อด
ธมนพรรณ์ ประดิษฐ์วรกุล
พจนารถ การวิน
พรทิพย์ กลิ่นเทียน
รณฤชัย โยชนะ
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง
น.ส.จิตราภรณ์ คุ้มเณร
Simple Tense สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
น.ส.จิรภา นารถพินิจ
น.ส.นิสารัตน์ บดีรัฐ
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้
น.ส.กนกรัตน์ หงส์ยนต์
ชุดกิจกรรมแบบเน้นการปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้น
น.ส.สุประวีณ์ นกเที่ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
น.ส.ไพลิน อร่ามรุณ
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Present น.ส.จิรภัทร์ สุขทุ่นฟุย
Simple Tense โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active น.ส.พรพรรณ ยอดเมือง
Learning) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
น.ส.รักษิณา บัวสกุล
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
นายเฉลิมศักดิ์ ยาสิทธิ์
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้น
น.ส.ศิริพร สินอยู่
มัธยมศึกษาปีที่ 2
น.ส.บุศรา ชัยนา
น.ส.เบญจวรรณ์ อ่วมวงษ์
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
การใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด
น.ส.สุทธิภรณ์ ยิ้มสว่างแก้ว
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
น.ส.ทรรศนีย์ วัดแพง
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
ผลการใช้แนวคิด CCR-KP และแนวคิดการเรียนรู้
นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง
ร่วมกัน ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการ น.ส.ลลิตา เหลาอ่อน
ทางานร่วมกัน เรื่องพลังงานความร้อน วิชาวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
กาแพงเพชรวิทยาคม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการทางาน น.ส.รัตติกาล ศรีแก้ว
เป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุ น.ส.สุภาพร โพธิ์ศรี
วิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ CCR
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล



วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

ค่า
น้าหนัก
0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2



0.2

ที่

เรื่อง

62

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(BBL) เรื่อง ปฏิกิรยิ าเคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา
โดยใช้เอกสารการเรียนชุดเด็กดีตามวิถีไทยและ
กระบวนการ CCR ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดี และเจตคติต่อ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่5
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แนว
ทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่องความ
ร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1

63

64

65

66

67

68

69

70

จานวนผลงาน/
ชื่อเจ้าของผลงาน
น.ส.ภาวดี สุดนิมิตร
นายเจนภพ กาเทียม
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ดร.ศรวัส ศิริ
น.ส.บุษยาพรรณ คาพิทูรย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

ค่า
น้าหนัก
0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

นายจักรนรินทร์ ปัญญาคา
น.ส.สุวรรณีย์ ทองเกตุ
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

น.ส.ปิยะนุช ภัสสร
นายชัชวาลย์ พระสิริไพบูลย์
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

0.2

นายราชัน โนสปริง
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวน
ทะเลแก้ว)
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร, 18(1), หน้า 313-346
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, 9(2),
หน้า 52-63

0.2

วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร, 18(1), 80-95

0.6

น.ส.ดนุนุช เครืออยู่
ดร.ศรวัส ศิริ

แนวทางพัฒนาการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
นายปรีชา แหชู
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี
มัธยมศึกษา เขต 41 ในจังหวัดกาแพงเพชร
แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นายไพบูลย์ วงค์คาเมือง
และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์
กลุ่มคลองน้าไหล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
รักพรมงคล
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2.
แนวทางพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
นางปรารถนา ภูสมศรี
ผลงานสถานศึกษาขนาดเล็กในอาเภอเมือง สังกัด
รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร รักพรมงคล
เขต 1
ผลรวมค่าน้าหนัก



วารสาร

0.2

0.6

0.6

20.6



คะแนน
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
รวมคะแนน

สรุปผลจากการนับทุกผลงาน
จานวน
คะแนน
ร้อยละ
10.6
53
49.53
0.4
1
1.87
8.40
14
39.25
2
2
9.34
21.40
100.00
70

โดยคานวณตามสูตร ได้ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

=

X 100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

=
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการ

21.40
77

x 100

= 27.79

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

=

27.79
20

x 5

= 6.94 คะแนน
= 5 คะแนน





X 5

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.3-0-1(สรุปผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏกาแพงเพชร)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 20
ร้อยละ 25.19
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ร้อยละ 20
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน

โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
ร้อยละ 20

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
ร้อยละ 25.19
5 คะแนน
/
ร้อยละ 20
: อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
ผู้จัดเก็บรวบรวม : รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ข้อมูล/รายงานผล ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
การดาเนินงาน
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
อ.ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อ.โกมินทร์ บุญชู
อ.กษมา สุรเดชา
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
น.ส.กัลยารัตน์ มาลาศรี
: : 086-2132788
โทรศัพท์
: 055-706555 ต่อ 2010
: orathai.b2529@gmail.com E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com
ผลการดาเนินงาน

จุดแข็ง
- อาจารย์ประจาและนักวิจัยมีงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้งมีการเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- สนับสนุนให้อาจารย์ทุกโปรแกรมวิชานาเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์





ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าคะแนนร้อยละของจานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจานวน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะ คิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
30
ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนของบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 37 โรงเรียน/ชุมชน และในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC จานวน 10 โรงเรียน รวม
ทั้งหมด 47 โรงเรียน
โดยคานวณตามสูตร ได้ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของจานวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

=

X 100

จานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน

=
ร้อยละของจานวนชิ้นงานวิจัยฯ =

47
89

x 100

52.81

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของจานวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ของคณะที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5



=

52.81

=

8.80 คะแนน

=

5 คะแนน

30

x 5



X 5

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.2.4-0-1(สรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 30
ร้อยละ 52.81
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ร้อยละ 30
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน

โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
ร้อยละ 30

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
ร้อยละ 52.81
5 คะแนน
/
ร้อยละ 30
: อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
ผู้จัดเก็บรวบรวม : รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ข้อมูล/รายงานผล ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
การดาเนินงาน
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
อ.ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อ.โกมินทร์ บุญชู
อ.กษมา สุรเดชา
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
น.ส.กัลยารัตน์ มาลาศรี
: 086-2132788
โทรศัพท์
: 055-706555 ต่อ 2010
: orathai.b2529@gmail.com E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com
ผลการดาเนินงาน

จุดแข็ง
- คณะฯ มีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรมีการสนับสนุนทุนวิจัย เพือ่ พัฒนาให้ครอบคลุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ





องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีส่วนร่วมกับสถาบัน
และชุมชนในการ
กาหนดพื้นที่
เป้าหมายในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับบริบท
ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน
หรือสังคมตาม
จุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบันตามศาสตร์
พระราชา หรือตาม
แนวพระราชดาริ



ผลการดาเนินงาน
คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการดาเนินการโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
จึงเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก พัฒนาศักยภาพครูปรับระดับความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC ซึ่งกาหนดพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร (คศ.3.1-1-1)
โดยมีการประชุมเพื่อร่วมกาหนดแนวทาง ปรึกษาหารือ การบริหารงาน
ปัญหา/ความต้องการ และขั้นตอนการพัฒนากระบวนการสถานศึกษาขนาดเล็ก
จานวน 1 ครั้ง โดยกาหนดแนวทางร่วมกับผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (คศ.3.1-1-2) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้
กระบวนการ PLC ประจาปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 10 จานวน 10 โรงเรียน ดังนี้
(คศ.3.1-1-3)
1. โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต
2. โรงเรียนบ้านโนนม่วง
3. โรงเรียนนิยมราษฎร์วทิ ยา


4. โรงเรียนบ้านวังพลับ
5. โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
6. โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
7. โรงเรียนบ้านวังหันน้าดึง
8. โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
9. โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)
10. โรงเรียนเทศบาล 3 (โรงเรียนอินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.3.1-1-1(แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC)
คศ.3.1-1-2(บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC)
คศ.3.1-1-3(สรุปผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
2 จัดทาแผนบริการ
คณะฯ ได้มีแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้าง
วิชาการเพื่อการ
ความสัมพันธ์กับชุมชน (คศ.3.1-2-1) โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายและ
พัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณในการบริการวิชาการ ซึ่งให้ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการ
ชุมชน หรือสังคม
ให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างน้อย 1 ชุมชน/โรงเรียน ใน
ตามจุดเน้น จุดเด่น กลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ โรงเรียนในเขต
ของสถาบันตาม
พื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร, ตาก, พิจิตร โดยผ่านความเห็นชอบของ
ศาสตร์พระราชา
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 24 เดือน
หรือตามแนว
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (คศ.3.1-2-2) และคณะฯ ร่วมกับโปรแกรมวิชา ในการ
พระราชดาริและ
จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ โดยมีการต่อยอดการดาเนินงานและบูรณาการกับ
แผนการนาไปใช้
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาและเกิด
ประโยชน์ ที่มีการ
ประโยชน์กับโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ (คศ.3.1-2-3)
กาหนดตัวบ่งชี้
ความสาเร็จในระดับ
แผนและโครงการ
บริการวิชาการ และ
เสนอต่อ
คณะกรรมการ




ประจาคณะเพื่อ
พิจารณา
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.3.1-2-1(แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คศ.3.1-2-2(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2563)
คศ.3.1-2-3(แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
3 ดาเนินการตาม
คณะฯ ดาเนินการตามแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการบริการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของโรงเรียนในเขต
วิชาการเพื่อการ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
พัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ
ชุมชน หรือสังคมที่ ดังนี้ (คศ.3.1-3-1)
กาหนดไว้ตามข้อ 2
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา
โดยร่วมมือกับ
ขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC
หน่วยงานภายใน
2) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ
หรือภายนอกสถาบัน
3) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
อย่างน้อย 1
4) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
โครงการ
5) โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมการพัฒนาทักษะจาเป็นต่อการดารงชีวิตของนักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (คศ.3.1-3-2)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.3.1-3-1(แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมเสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน)
คศ.3.1-3-2(สรุปการดาเนินการตามแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
4 ประเมินความสาเร็จ
คณะฯ มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
ตามตัวบ่งชี้ของแผน (คศ.3.1-4-1) โดยนาเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่
และโครงการบริการ 1/2564 ในพุธที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาและเป็นแนวทาง
วิชาการเพื่อการ
ในการการพัฒนาการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ (คศ.3.1-4-2)
พัฒนาท้องถิ่น




ชุมชน หรือสังคม
ตามข้อ 2 และ
นาเสนอ
คณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อ
พิจารณา
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.3.1-4-1(สรุปผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ)
คศ.3.1-4-2(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2564 ในพุธที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.
2564)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
5 นาผลการประเมิน ตามข้อ 4 ไป
ปรับปรุงแผนบริการ
วิชาการในปีต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
5 ข้อ
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
5 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
4 ข้อ
4 คะแนน
X
5 ข้อ
: ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้จัดเก็บรวบรวม : รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ข้อมูล/รายงานผล อ.ยุทธนา พันธุ์มี
การดาเนินงาน
อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
รศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด
ผลการดาเนินงาน





โทรศัพท์
E-mail

: 086-6180262
โทรศัพท์
: Choo_chai2524@hotmail.com E-mail

อ.ลัดดาวัลย์ แก้วใส
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
น.ส.กัลยารัตน์ มาลาศรี
: 055-706555 ต่อ 2010
: anon_phemnet@hotmail.com

จุดแข็ง
- คณะฯ มีการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะฯ ควรขยายเขตพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ





ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าคะแนนร้อยละจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
ผลการประเมินตนเอง
คณะฯ ดาเนินการตามแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมเสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ในการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้
กระบวนการ PLC กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จานวน 10 โรงเรียน
2) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ ซึ่งให้ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมใน
การให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างน้อย 1 ชุมชน/โรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย จานวน 10 โรงเรียน
โดยคานวณตามสูตร ได้ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน

=

จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จานวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายฯ



=

20

=

100

20

x 100



X 100

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริ
66.67 มสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

=

20

x5

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
=
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็
ม16.67
5 คะแนน

=

5 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.3.2-0-1(สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ร้อยละ 100
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน

โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
ร้อยละ 100

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
ร้อยละ 100
5 คะแนน
/
ร้อยละ 100
: ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
ผู้จัดเก็บรวบรวม : รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ข้อมูล/รายงานผล อ.ยุทธนา พันธุ์มี
การดาเนินงาน
อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
รศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด
อ.ลัดดาวัลย์ แก้วใส
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
น.ส.กัลยารัตน์ มาลาศรี
: 086-6180262
โทรศัพท์
: 055-706555 ต่อ 2010
: Choo_chai2524@hotmail.com E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com
ผลการดาเนินงาน





X 5

จุดแข็ง
- คณะฯ มีโรงเรียนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครู ที่ร่วมดาเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวนมาก
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณะฯ ควรมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและ
โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น





องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
1 กาหนดนโยบายและ
ทิศทางการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย เพื่อ
การพัฒนา ต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตาม
จุดเน้นของสถาบัน



คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ กาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ของคณะ ตามพันธกิจของคณะข้อที่ 4. พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ดังนี้ “ อ่อนน้อม เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน อุทิศตนให้กับงาน รอบ
รู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ” ซึ่งปรากฏบนเว็ปไซต์ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีโครงการ/กิจกรรม และมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดโครงการ /กิจกรรม กาหนดไว้ในแผนด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อรณรงค์และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดังนี้
1. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน งบประมาณ
จานวน 2,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
2. บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณจานวน 2,500 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
3. ไหว้ครูคณะครุศาสตร์ งบประมาณจานวน 2,500 บาท ผู้รับผิดชอบ
โครงการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งบประมาณจานวน 1,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม


คณะครุศาสตร์ โดยคณบดีคณะครุศาสตร์ได้มอบหมายให้รองกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของคณะคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์
เปลี่ยนแสง ในการทาหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมงานด้านกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ แต่งตั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีคาสั่งแต่งตั้งคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งระบุขอบเขตงานความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้รวมถึงความผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบในการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะครุศาสตร์
(คศ.4.1-1-3, คศ.4.1-1-4)
อีกทั้งคณะครุศาสตร์มีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุก
ชั้นปี แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์โดยติดการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
และแสดงภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามบริเวณอาคารเรียน เช่น ลิฟต์ รวมไป
ถึงเว็ปไซต์ของคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละโปรแกรมวิชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และนักศึกษา ได้มีการประชุมทบทวนและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อวางแผนและจัดทาแผนกลยุทธ์ฝ่าย
กิจการนักศึกษาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะครุ
ศาสตร์
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.4.1-1-1(แผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563)
คศ.4.1-1-2(โครงการ/กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์)
คศ.4.1-1-3(รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น
2 อาคารคณะครุศาสตร์ )
คศ.4.1-1-4(รูปถ่ายการแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์ )
คศ.4.1-1-5(คาสั่งแต่งตั้งฝ่ายกิจการนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2563)
คศ.4.1-1-6(คาสั่งกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
คณะครุศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2563)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
2 จัดทาแผนด้าน
คณะครุศาสตร์ จัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมี
ศิลปวัฒนธรรม และ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี สอดคล้อง
ความเป็นไทย และ กับคุณลักษณะบัณฑิต สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
กาหนดตัวบ่งชี้วัด
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กาหนดตัว
ความสาเร็จตาม




วัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผน

บ่งชี้วัด ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1) มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการโครงการทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563
2) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
2.จานวนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
3.ระดับความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
3) ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดยคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการ/
กิจกรรมที่ทานุบารุงศิลปะธรรม ดังนี้
3.1) แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
งบประมาณจานวน 2,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
3.2) บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณจานวน
2,500 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
3.3) ไหว้ครูคณะครุศาสตร์ งบประมาณจานวน 2,500 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
3.4) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งบประมาณจานวน 1,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.4.1-2-1(รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น
2 อาคารคณะครุศาสตร์)
คศ.4.1-2-2(แผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563)
คศ.4.1-2-3(เล่มสรุปโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
3 มีการส่งเสริม
คณะครุศาสตร์ มีการบูรณาการแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สนับสนุนการบูรณา กับการเรียนการสอนในคณะ โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของ




การแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน
หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ
ซึ่งนาไปสู่การสืบสาน
การสร้างความรู้
ความข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การ
ปรับและการ
ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม



อาจารย์แต่ละหลักสูตร ร่วมกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจาแนก
ออกเป็นกิจกรรมของแต่ละหลักสูตรของคณะดังนี้ ดังนี้
- หลักสูตรวิชาพลศึกษา จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กระบี่กระบอง และ
ตะกร้อ ลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ มีกิจกรรมที่การส่งเสริม สนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ดังนี้
1.กระบี่กระบอง การออกค่ายวิชาการเผยแพร่การราท่าต่างๆและการ
ปรับนาไปใช้ได้ตามยุคสมัย
2.ตะกร้อ เป็นกีฬาไทย นาจัดแข่งขันตาม รร.และบริการวิชาการ
3.ลีลาศ และกิจกรรมเข้าจังหวะ ใช้บริการวิชาการ ออกค่าย ด้วยการใช้
เพลงประจาท้องถิ่นหรือเพลงไทยเดิมของไทย
- หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดย
1. ศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
2. พัฒนาองค์ความรู้ เช่น สบู่ แชมพู อาหาร
3. จัดทา คู่มือ แผ่นพับ บริการวิชาการ
4. สรุปเป็นรายงานวิจยั บทความ
- หลักสูตรวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ในการละเล่นไทย โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ณ ห้อง
ประชุมคุรุร่วมสัก 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์
- หลักสูตรวิชา การศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนในรายวิชาและมีกิจกรรม
ทีก่ ารส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย
หรือการบริการวิชาการ ดังนี้
การบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาหนังสือนิทาน
และหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย โดยมีอาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม เป็นผู้รับผิดชอบ มี
ลักษณะการบูรณาการ คือ 1. ให้นักศึกษาได้ระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ตนเองอยาก ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านนิทานประกอบ
ภาพ 2. นักศึกษารวบรวมข้อมูล เนื้อหาที่ได้จากเอกสาร และจากบุคคลในพื้นที่
จากนั้น นาข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเนื้อหาสาหรับใช้แต่งเนื้อเรื่องนิทาน ซึ่งเนื้อ
เรื่องที่ได้เกี่ยวข้องกับ น้าตกคลองลาน เมืองกล้วยไข่ นบพระ - เล่นเพลง 3. นา
เนื้อเรื่องที่ได้มาทาเป็นนิทานแผ่นเดียวและวาดภาพประกอบ โดยการเขียน
รายละเอียดของเนื้อเรื่องนิทาน การออกแบบภาพประกอบ ฉาก ตัวละคร
จากนั้นนามาให้ อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไปใช้จริง 4. อาจารย์


และนักศึกษาร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการในการทานิทานประกอบ
ภาพวาดและเสนอแนวทางในการนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น หรือองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงปัญหาที่พบ เพื่อนามาใช้พัฒนาในการทา
นิทานประกอบภาพวาดใน ครั้งต่อไป
- หลักสูตรวิชา สังคมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรายวิชา ประวัติศาสตร์ศา
สนศิลป์ในประเทศไทย มีกิจกรรมที่การส่งเสริม สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ดังนี้
1. ศึกษาดูงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
2. ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์อยุธยา
นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมได้ส่งเสริมแต่ละ
โปรแกรมวิชาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้นาย
พรหมธร พูลสุข ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของ
คณะครุศาสตร์อานวยความสะดวกในการจัดกิจรรมตามความร้องขอของแต่ละ
โปรแกรมวิชา เช่น การติดต่อสถานที่ การออกเอกสารและงานอื่นๆ ที่โปรแกรม
วิชาต้องการในการทากิจกรรม
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.4.1-3-1 รายงานผลการดาเนินโครงการศึกษาดูงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
คศ.4.1-3-2 รายงานผลการดาเนินโครงการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์อยุธยา
คศ.4.1-3-3 รูปกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยการแสดงพื้นบ้านโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
4 มีการกากับติดตาม
คณะครุศาสตร์ มีกลไกและระบบ กากับติดตามการดาเนินการตามแผนงาน
ให้หน่วยงานมีการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ดาเนินงาน และ
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
ประเมินความสาเร็จ โดยมีการกากับติดตามการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
ตามตัวบ่งชี้ของแผน ตามขั้นตอน ดังนี้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อ
ผู้บริหารคณะ





2. การดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ในปี 2563 ได้ดาเนินการ
ตรงตามแผนงานที่กาหนดไว้ตามไตรมาสที่ระบุไว้ในทุกโครงการ/กิจกรรม ซึ่งใน
การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ (คศ.4.1-4-1) พบว่า ปีการศึกษา
2563 มี 4 กิจกรรม ดาเนินการจัดกิจกรรมได้ 3 กิจกรรม และกิจกรรมที่ไม่ได้
ดาเนินการ 1 กิจกรรม เพราะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid
- 19 ดังนี้ (คศ.4.1-4-2)
1) แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ดาเนิน
กิจกรรม วันที่ 26 –27 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2) บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid - 19
3) ไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 6 สิงหาคม
2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดาเนินการจัดกิจกรรมตลอดปี
การศึกษา 2563 โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชาให้เข้าร่วม
ในช่วง เวลา 17.00 – 18.30 น. ทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์
3. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ รอบ 3 เดือน และรอบ 6
เดือน พ.ศ. 2563 ระบบ E-SPR




โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
เป้าหมาย ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. จานวนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
เป้าหมาย 4 กิจกรรม
ผลการดาเนินการ จานวนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ที่จัดให้แก่นักศึกษา ดังนี้
1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
ดาเนินกิจกรรม วันที่ 26 –27 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2) บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid - 19
3) กิจกรรมไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 6
สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดาเนินการจัดกิจกรรมตลอด
ปีการศึกษา 2563 โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชาให้เข้าร่วม
ในช่วง เวลา 17.00 – 18.30 น. ทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์
3. ระดับความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51
ผลการดาเนินการ ผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทุกกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51
4. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ได้สรุปผลการ
ดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563
ในการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 วันที่ 30 เดือน




มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ และนาผลการ
ประชุมแจ้งต่อคณะในการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.4.1-4-1(รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม
2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์)
คศ.4.1-4-2(สรุปโครงการ/กิจกรรม)
คศ.4.1-4-3(รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ รอบ 3 เดือน และรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563)
คศ.4.1-2-4 รายงานการประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ วาระแจ้งเพื่อทราบเรื่องการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
5 นาผลการประเมินไป
คณะครุศาสตร์ ประเมินความสาเร็จของแผนตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จ
ปรับปรุงแผนหรือ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน และตัวชี้วัดด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
กิจกรรมด้าน
วัตถุประสงค์
ศิลปวัฒนธรรมและ
1. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
2. จานวนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
3. ระดับความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
คณะครุศาสตร์ โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษา
ร่วมประชุมหารือเพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย โดยมีการประเมินว่าเป็นไปตามแผน กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดหรือไม่ มีกี่โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์กี่
โครงการ ในการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6 วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม
2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มีการนาผลจากการประเมิน
ในปีที่ผ่านมาในทุกโครงการ ด้วยกระบวนการพัฒนา ในทุกโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
Plan การประชุมก่อนดาเนินการ เพื่อวางแผนและแบ่งฝ่ายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน




Do การดาเนินการติดต่อ ประสานงานด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่ในการดาเนินการตามโครงการ
Check การสรุปกิจกรรมและการเมินผลการปฏิบัติงาน
Action การนาผลการดาเนินงาน โครงการมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
มีการปรับแก้ ในตัวชี้วัดที่ 1 เป้าหมายข้อที่ 5 มีการจัดสรรงบประมาณให้
นักศึกษาเสนอกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์และนามาจัดสรรให้
ตามเหมาะสม
ในการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม นักศึกษามีข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุง ดังนี้
1. ควรมีการจัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมกลลางแจ้งกรณีสภาพอากาศไม่
เอื้ออานวย เช่น ฝนตก คณะครุศาสตร์ได้พิจารณาจัดเตรียมแผนสารองในการ
จัดกิจกรรมในทุกครั้ง โดยการเตรียมสถานที่สารองในกรณีที่ฝนตก
2. กิจกรรมใดที่ซ้าซ้อนกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยควรปรับลดให้
เหมาะสม คณะครุศาสตร์ได้จัดตารางกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการนาปฏิทินกิจกรรมของมหาลัยมาเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมของคณะไม่ให้ซ้าซ้อนกันทั้งด้านเวลา และ ลักษณะกิจกรรม
3. ควรเพิ่มกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมใน
โรงเรียน คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมชุมนุม โดย มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีชุมนุมจานวนทั้งสิ้น 10 ชุมนุม ได้แก่
1. ชุมนุมจิตอาสา
2. ชุมนุมศิลปะสร้างสรรค์
3. ชุมนุมไอที
4. ชุมนุม Acoustic
5. ชุมนุมอาหารและเครื่องดื่ม
6. ชุมนุมบอร์ดเกมส์
7. ชุมนุมลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์
8. ชุมนุมเดิน (กับ) เขา
9. ชุมนุมศาสตร์แห่งพุทธะ
10. ชุมนุมลูกเสือ-ยุวกาชาด อาสา
และจากผลการประเมิน SAR ในปี 2562 ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ พบว่า ควรประเมินความสาเร็จของแผนตามตัวบ่งชี้ที่วัด




ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และตัวชี้วัดด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะครุศาสตร์ได้กาหนดแนวทางการ
ประเมิน ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
2. จานวนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
3. ระดับความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจากผลการจัดกิจกรรม
ในปีที่ผ่านมา บรรลุผลทุกตัวชี้วัด แต่มีข้อพิจารณาการบูรณาการแผนด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในคณะ ยังคงมีน้อย ทาให้มีการ
นามาปรับการจัดโครงการ/กิจกรรม ใน ปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะบรรจุโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในคณะ ไว้ในแผนที่มีการจัดสรร
งบประมาณให้แก่อาจารย์เพื่อจัดกิจกรรม หรือ ทาวิจัยด้านนี้ให้มากขึ้น
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.4.1-5-1(รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม
2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์)





คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
5 ข้อ
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
5 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
5 ข้อ
5 คะแนน
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จุดแข็ง
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีพื้นฐานจากครอบครัวชนบท ทาให้รู้สึกผูกพันและใกล้ชิดกับกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทาให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ได้เป็นอย่างดี
2. จากแนวนโยบายภาครัฐ ที่เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทาให้คณะครุศาสตร์สามารถนามาเป็นจุดเน้นในการพัฒนานักศึกษาได้
3. อาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะครุศาสตร์ มีพื้นฐานจากการเรียนการสอนสายวิชาชีพครูมาก่อน ทา
ให้ใส่ใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรพิจารณาจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีความแปลกใหม่ โดยการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ เพื่อ
กระตุ้นความสนใจของนักศึกษามากขึ้น
2. ควรส่งเสริมการบูรณาการ การเรียนการสอนร่วมกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น
3. ควรส่งเสริมให้แต่ละโปรแกรมวิชาจัดกิจกรรม หรือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดง
กิจกรรรมด้านศิลปวัฒนธรรม





จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอ และแสดงกิจกรรมที่กลุ่มคนสนใจ และพัฒนาให้เกิด
ชุมนุมด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
2. การมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรในคณะ ในกิจกรรมของนักศึกษามีน้อย ควรให้น้าหนัก
คะแนนในการพิจารณาผลงานอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสม่าเสมอ
3. อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ควรเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
นอกจากในคณะแล้วควรแสดงออกระดับมหาวิทยาลัย หรือ ชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมในสมุดบันทึกกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
2. มีมาตรการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรในคณะ เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา โดยอาจจะ
ส่งในฐานะตัวแทนโปรแกรมกรณีหากติดภารกิจ





องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีระบบและกลไกให้
หลักสูตรจัดทา
แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ ได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
ในภาพรวมของทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวน 12 สาขาวิชาได้มีแนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานในรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีผู้แทนจากทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการและมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน (คศ.5.1-1-1) และนาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานสู่การจัดทาประกาศระบบและกลไกการ
ทางานของแผน (คศ.5.1-1-2) และจัดทา มคอ.4 รวมทั้งจัดทาคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (คศ.5.1-1-3)

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.1-1-1(แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร)
คศ.5.1-1-2(ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ระบบและกลไกการทางานของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คศ.5.1-1-3(คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
2 มีการกากับติดตาม
คณะครุศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเตรียมความพร้อม
ให้หลักสูตร
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาหรับนักศึกษาคณะ
ดาเนินการตาม
ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (คศ.5.1-2-1) มีการประชุมคณะกรรมการ
แผนการจัดการ
วิชาการประจาคณะ เพื่อทาข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดแนวทางในการ




เรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน
ตามที่กาหนด

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการทางานของภาคการศึกษา โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการจานวน 2 ครั้ง (คศ.5.1-2-2) มีการจัดทา มคอ.6
(คศ.5.1-2-3) มีการจัดสรรงบประมาณ จานวน 25,000 บาท ดาเนินการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะความพร้อมด้านวิชาชีพครูให้กับ
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาจริง (คศ.5.1-2-4)
ดาเนินกิจกรรมสัมมนาหว่างฝึกฯ ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
(คศ.5.1-2-5) และกิจกรรมสัมมนาปลายภาคในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ในระว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564
(คศ.5.1-2-6) และกิจกรรมประกวดสื่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
(คศ.5.1-2-7)

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.1-2-1(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563)
คศ.5.1-2-2(รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ)
คศ.5.1-2-3(มคอ.6 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา )
คศ.5.1-2-4(รายงานผลการดาเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
คศ.5.1-2-5(รายงานผลการดาเนินกิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
คศ.5.1-2-6(รายงานผลการดาเนินกิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2)
คศ.5.1-2-7(รายงานผลการดาเนินกิจกรรมประกวดสื่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
3 มีการกากับติดตาม
คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้คณะกรรมการประจาสาขาวิชาได้ติดตาม
ให้หลักสูตรประเมิน ความสาเร็จของแผน ด้วยการกาหนดการนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์
ความสาเร็จตาม
วิชาชีพครูในสถานศึกษา (คศ.5.1-3-1) โดยจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วัตถุประสงค์ของ
ประจาสาขาวิชาก่อนการนิเทศทุกภาคเรียน เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ
แผนที่กาหนด
นักศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน (คศ.5.1-3-2) รวมทั้งประชุมระหว่างภาคเรียน
เพื่อติดตามผลการนิเทศ และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารวมทั้งการรายงาน
ปัญหาต่าง ๆ ที่มี ซึ่งเป็นผลมาจากการนิเทศของอาจารย์แต่ละหลักสูตร และ
ก่อนการสิ้นภาคเรียนจะมีรายงานผลการนิเทศจากทุกสาขาวิชา (คศ.5.1-3-3)
มีการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและ





แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2564 (คศ.5.1-3-4)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.1-3-1 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คศ.5.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
คศ.5.1-3-3 รายงานผลการนิเทศ
คศ.5.1-3.4 รายงานผลการดาเนินกิจกรรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
4 มีการนาผลไป
จากการติดตามผลการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม
ปรับปรุงแผนจัดการ สัมมนาครูพี่เลี้ยงและอุปสรรคต่าง ๆ ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบ
หลักสูตรและการ
ปัญหา ดังนี้
จัดการเรียนรู้อย่าง
1) มหาวิทยาลัยฯ ควรทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงจะรับ
ต่อเนื่อง
นักศึกษาไป เนื่องจากครูพี่เลี้ยงบางท่านได้รับแต่งตั้งจากทางหน่วยงานในการ
เป็นครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาเป็นปีการศึกษาแรก
2) มหาวิทยาลัยฯ ควรเพิ่มช่องทางประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ
โรงเรียน
3) นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน
4) นักศึกษาไม่สามารถควบคุมนักเรียนในห้องได้
5) ไม่มีความมั่นใจในการสอน ไม่กล้าแสดงออก
6) นักศึกษาไม่เรียนรู้งานเอกสารประจาชั้นเรียนร่วมกับครูพี่เลี้ยง
7) การจัดทาแผนการสอนของนักศึกษายังไม่เข้าใจวิธีการเท่าที่ควร ไม่
เข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา
8) ทาเอกสารวิชาการไม่เป็น
9) นักศึกษาขาดเทคนิคการสอน
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ได้มีความเห็นร่วมกัน
ว่า ควรมีการปรับปรุงแผนการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. เน้นเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ครู ได้แก่ ความรู้ด้าน
หลักสูตร ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน งานธุรการ เอกสาร
ประจาชั้นเรียน ตลอดจนงานอื่น ๆ ในหน้าที่ครู โดยดาเนินการตามโครงการ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจาปี
การศึกษา 2563 (คศ.5.1-4-1) ที่เป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่จาเป็นใน
การออกฝึกฯ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่




1) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อ
การสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2564
2) กิจกรรมการเขียนป้ายโฟม เพื่อการประชาสัมพันธ์/จัดนิทรรศการ
วันที่ 28 มีนาคม 2564
3) หลักสูตรความรู้และวิธีการจัดทาเอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1-ปพ.9) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564
4) กิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวและให้คาปรึกษาสาหรับนักศึกษา
ครู
5) กิจกรรมการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นกับกระบวนการเรียนรู้ ในวันที่
15 พ.ค. 2564 (คศ.5.1-4-2)
6) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2564 ให้แนววิธีการทางานในเรื่องของ
หลักสูตร โครงสร้างรายวิชาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดทา
งานวิจัยในชั้นเรียน (คศ.5.1-4-3)
7) ทดสอบวัดสมรรถนะความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพครู และ
วิชาเอก ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 (คศ.5.1-4.4)
2. ดาเนินการกิจกรรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง เพื่อทาความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของครูพี่เลี้ยง และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา แนวทางการ
แก้ปัญหาในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา (คศ.5.1-4-5)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.1-4-1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ประจาปีการศึกษา 2563
คศ.5.1-4-2 รายงานผลลการดาเนินงานกิจกรรมการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นกับกระบวนการเรียนรู้
คศ.5.1-4-3 รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คศ.5.1-4.4 ผลทดสอบวัดสมรรถนะความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพครู และ วิชาเอก
คศ.5.1-4.5 รายงานผลการดาเนินกิจกรรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
5 มีแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางาน
รายการหลักฐานอ้างอิง




คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
5 ข้อ
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
5 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
4 ข้อ
4 คะแนน
X
5 ข้อ
: รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ผู้จัดเก็บรวบรวม : นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
: 080 – 2656451
โทรศัพท์
: 088 – 2805813
: Bandhichat@gmail.com
E-mail
: kpru.crenic@gmail.com
ผลการดาเนินงาน





ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์
SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของ
คณะ สถาบัน
รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ


คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– 2565 (ฉบับปรับปรุง 24 กรกฎาคม 2563) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยการปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์นี้
ผ่านการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน
2563 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร โดยมีประเด็นของการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้
ฉบับปรับปรุง 2563
ฉบับปรับปรุง 2564
26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่จัดการ
ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ)
ปรับตัวชีว้ ัดเป็น (ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่
สอนเป็นภาษาต่างประเทศ)
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ไม่มี
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ไม่มี
ประสบการณ์การสอนทีไ่ ด้รับการ
ประสบการณ์การสอนทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู
พัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตัด
ตัวชี้วัดนี้ออก
จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รบั ทุน
จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รบั ทุน
สนับสนุนการวิจัยหรือทุนสนับสนุน
สนับสนุนการวิจัยหรือทุนสนับสนุน
สาหรับการไปพัฒนาทักษะ
สาหรับการไปพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ตัดตัวชี้วัด
นี้ออก



จานวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เผยแพร่
หรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมหรือพัฒนาทักษะใน
ต่างประเทศ

ปรับตัวชีว้ ัดเป็น ร้อยละของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณะหรือมีการนาไปใช้
ประโยชน์
ปรับตัวชีว้ ัดเป็น จานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ วิจัยและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน
เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ ร้อยละของนักศึกษาครู
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน ภาค ก. ตาม
เกณฑ์ ก.พ.
เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ จานวนสถานศึกษาที่
ได้รับการยกระดับคุณภาพ

และนาแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 24 กรกฎาคม 2563) เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่
2/2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ไปสู่แผนกลยุทธ์ตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย
- แผนกลยุทธ์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- แผนกลยุทธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
- แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
- แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
- แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
- แผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
- แผนบริหารความเสีย่ ง
- แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564





และมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่
3/2563 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในวาระเพื่อพิจารณา
นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ โดยการกาหนดผู้กากับ
ดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และมีการ
กากับติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 3, 6 และ 9 เดือน โดยผ่านระบบ E-SPR (ระบบการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อให้กองนโยบายและแผนได้
นาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.2-1-1(แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 24 กรกฎาคม 2563))
คศ.5.2-1-2(แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 )
คศ.5.2-1-3(แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 )
คศ.5.2-1-4 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คศ.5.2-1-5 แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คศ.5.2-1-6(แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
คศ.5.2-1-7(แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
คศ.5.2-1-8(แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
คศ.5.2-1-9(แผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
คศ.5.2-1-10 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
คศ.5.2-1-11(แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 )
คศ.5.2-1-12(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ 2/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)
คศ.5.2-1-13(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ 3/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 )
คศ.5.2-1-14(รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12
เดือน))
คศ.5.2-1-15(รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 3
เดือน))
คศ.5.2-1-16(รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6
เดือน))
คศ.5.2-1-17(รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 9
เดือน))
คศ.5.2-1-18(ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผน (E-SPR))




การประเมินตนเอง
ผู้กากับดูแล
: ผศ.อมรา ศรีแก้ว
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

:
:



ผู้จัดเก็บรวบรวม : น.ส.ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
โทรศัพท์
: 099-2414169
E-mail
: nunenyy.p@gmail.com



ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
2 ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร
การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน



ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ โดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่กากับติดตาม
การดาเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หลักสูตรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน
มีการดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร จานวน 10 หลักสูตร ซึ่งเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยรายละเอียดของงบประมาณต้นทุนที่นามา
คานวณ ประกอบด้วย
- จานวน FTES ประจาปีการศึกษา 2563
- งบสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์)
- งบบุคลากร (เงินเดือนประจา, เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ)
- งบลงทุนค่าเสื่อมราคา (ครุภัณฑ์, ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง)
- งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
- งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการ)
- งบวิจัยและบริการวิชาการ
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น ๆ
โดยรายละเอียดของงบประมาณในแต่ละส่วนนั้น หน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้คณะฯดาเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ ซึ่งมีหลักการคิดคานวณ 7 ส่วน ดังนี้
1) ปันรายจ่ายทางอ้อมจากคณะ คือ รายจ่ายจริงที่ไม่เจาะจงเข้าสู่หลักสูตร
เช่น ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนของสายสนับสนุน เป็นต้น
2) ปันรายจ่ายทางอ้อมจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและคณะ
และรายจ่ายทางตรงของหลักสูตร
3) ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางตรง-ทางอ้อม รวมงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร
4) การวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย งบประมาณในการพัฒนา
นักศึกษา งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน งบบุคลากร งบบริการ
วิชาการ และงบวิจัย
5) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร


6) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
7) การวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และค่าใช้จ่าย ทั้งรายจ่ายทางตรงและ
รายจ่ายทางอ้อมทั้งหมด จานวน 10 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

FTES

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. คณิตศาสตร์
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. ภาษาจีน
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. การประถมศึกษา

110.67
72.47
78.75
186.50
146.61
140.00
59.56
113.78
176.50
202.22

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
6,025,814.13
5,012,231.19
5,196,013.27
9,334,318.91
7,484,403.62
7,038,913.11
3,422,829.64
10,430,679.64
8,403,142.79
9,662,457.49

ต้นทุนต่อ
หน่วย
54,448.49
69,162.84
65,981.12
50,049.97
51,049.75
50,277.95
57,468.60
91,674.10
47,609.87
47,781.91

จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ในภาพรวมเฉลี่ยทุกหลักสูตร เท่ากับ
58,550.46 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ 2563
พบว่า หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดที่สุด ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 10,430,679.64 บาท และหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 3,422,829.64 บาท
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน โดยพิจารณาจาก
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
การพิจารณาความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร จะพิจารณาจาก 3
ประเด็น ดังนี้
(1) พิจารณาจากจุดคุ้มทุนการผลิตของหลักสูตร
(2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
รวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(3) ค่าใช้จ่ายต่อหัวจะต้องไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่นามาเทียบเคียง
โดยหลักสูตรที่มีการผลพิจารณาความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร จาก 3
ประเด็นนี้จะถือว่ามีการบริหารหลักสูตรที่เกิดความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนต่อ




หน่วย โดยผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร จาแนกเป็นราย
หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
สังคมศึกษา
ค.บ.
พลศึกษา
ค.บ.
ภาษาจีน
ค.บ.
คอมพิวเตอร์
ค.บ.
ภาษาไทย
ค.บ.
การประถมศึกษา

ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ณ จุดคุม้ ทุนการผลิต
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ณ จุดคุม้ ทุนการผลิต
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย ต่ากว่าร้อยละ 60
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ณ จุดคุม้ ทุนการผลิต
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60
- จานวนนักศึกษาจริง ต่ากว่าจุดคุม้ ทุน
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ณ จุดคุม้ ทุนการผลิต
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ณ จุดคุม้ ทุนการผลิต
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ณ จุดคุม้ ทุนการผลิต
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย ต่ากว่าร้อยละ 60
- จานวนนักศึกษาจริง ต่ากว่าจุดคุม้ ทุน
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ณ จุดคุม้ ทุนการผลิต
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ณ จุดคุม้ ทุนการผลิต
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60

เมื่อพิจารณาพิจารณาความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณา
จาก 3 ประเด็น พบว่า
(1) พิจารณาจากจุดคุ้มทุนการผลิตของหลักสูตร พบว่า จานวน 8 หลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
ภาษาจีน สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ซึ่งมีจานวนนักศึกษาจริงสูงกว่าจานวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุนการ
ผลิต ดังนั้น ถือว่าหลักสูตรมีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร และมีเพียง 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ที่มีจานวนนักศึกษาจริงต่ากว่าจานวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุนการ
ผลิต




(2) พิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอน พบว่า มี 1 หลักสูตรที่สัดส่วนค่าใช้จ่าย ต่ากว่าร้อยละ 60 คือ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
(3) พิจารณาต้นทุนต่อหน่วยภาพรวม สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยในกลุ่มสาขาวิชา
ครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคู่เทียบ โดยอ้างอิงผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจาปีการศึกษา 2563 โดยเลือกมหาวิทยาลัยคู่เทียบจากหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
1) เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเดียวกันตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
2) มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน
3) ต้องมีผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรในภาพรวมระดับ
คณะ พบว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต เท่ากับ 58,880.69 บาท/คน โดยเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์การพิจารณามหาวิทยาลัยคู่
เทียบมากที่สุด โดยมีผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เท่ากับ
48,364.59 บาท/คน ซึง่ ต่ากว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การพิจารณาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต จะ
พิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ประสิทธิผล โดยพิจารณาจากผลการประเมินใน
องค์ประกอบที่ 2 ของการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดย
เปรียบเทียบผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา
2563 ถ้าปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ถือว่าหลักสูตรมี
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
(2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หน่วยของหลักสูตร กับประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตของปีการศึกษา 2562
เทียบกับปีการศึกษา 2563 จะถือว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุม
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งจาก 4 กรณี ดังนี้
ต้นทุนต่อหน่วยต่าลง ประสิทธิผลเท่าเดิม




ต้นทุนต่อหน่วยเท่าเดิม แต่ประสิทธิผลสูงขึ้น
ต้นทุนต่อหน่วยต่าลง ประสิทธิผลสูงขึ้น
ต้นทุนสูงขึน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ประสิทธิผลสูงขึ้น
โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ จาแนกเป็นรายหลักสูตร ดังนี้
พิจารณาต้นทุนต่อหน่วย
หลักสูตร
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. คณิตศาสตร์
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. ภาษาจีน
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. การประถมศึกษา

2562
55,803.71
64,113.32
67,180.67
52,296.42
55,556.69
52,393.66
68,173.19
71,347.29
50,888.30
51,053.62

ต้นทุนต่อหน่วย
2563
54,448.49
69,162.84
65,981.12
50,049.97
51,049.75
50,277.95
57,468.60
91,674.10
47,609.87
47,781.91

ประสิทธิ
ภาพ
เพิ่ม/ลด
-1,355.22
/
5,049.52
/
-1,199.55
/
-2,246.45
/
-4,506.94
X
-2,115.71
/
-10,704.59
X
20,326.81
X
-3,278.43
/
-3,271.71
/

พิจารณาประสิทธิผล
หลักสูตร
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. คณิตศาสตร์
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. ภาษาจีน
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. การประถมศึกษา

2562
4.82
4.32
4.32
4.33
4.23
3.81
4.10
4.08
4.27
4.18

ประสิทธิผล
2563
4.85
4.49
4.34
4.45
3.96
4.80
3.97
4.29
4.47
4.79

เพิ่ม/ลด
0.17
0.02
0.12
-0.27
0.99
-0.13
0.21
0.20
0.61

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต พบว่า มี 7
หลักสูตรที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์




สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการประถมศึกษา
การพิจารณาโอกาสในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบร้อยละ
การมีงานทาของบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2563 กับร้อยละการมีงานทาของ
บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ถ้าร้อย
ละการมีงานทาของบัณฑิต สูงกว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยคู่เทียบ จะถือว่า
หลักสูตรมีโอกาสในการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ และที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้เคียงกัน โดยผลการวิเคราะห์โอกาส
ในการแข่งขัน จาแนกเป็นรายหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

มรภ.กพ.

ม. คู่เทียบ

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. คณิตศาสตร์
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. ภาษาจีน
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. การประถมศึกษา

5.00
4.24
4.34
4.45
3.37
5.00
3.60
3.91
4.24
5.00

4.23
4.79
3.80
5.00
3.80
3.85
3.80
4.83
4.23

โอกาสในการ
แข่งขัน
/
X
/
X
X
/
X
/
X
/

ผลการวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากโดยพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบการมีงานทาของบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2563 เทียบกับ
การมีงานทาของบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
คู่เทียบ พบว่า หลักสูตรที่การมีงานทาของบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2563 สูง
กว่ามหาวิทยาลัยคู่เทียบ มีจานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาพลศึกษา
และสาขาวิชาการประถมศึกษา และ 1 หลักสูตรที่ไม่มีสาขาเดียวกันเพื่อทาการ
เทียบเคียง คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จึงถือว่า
หลักสูตรดังกล่าวมีโอกาสในการแข่งขันสูงกว่ามหาวิทยาลัยคู่เทียบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน




หลักสูตร

ความ
คุ้มค่า

ประสิทธิ
ภาพ

ประสิทธิ
ผล

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. คณิตศาสตร์
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. ภาษาจีน
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. การประถมศึกษา

/
/
/
X
/
/
/
X
/
/

/
/
/
/
X
/
X
X
/
/

/
/
/
/
X
/
X
/
/
/

โอกาสใน
การ
แข่งขัน
/
X
/
X
X
/
X
/
X
/

สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน พบว่า
- หลักสูตรที่มีความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันสูงกว่ามหาวิทยาลัยคู่
เทียบ ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาการประถมศึกษา
- หลักสูตรที่มีความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต แต่โอกาสในการแข่งขันน้อยเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยคู่เทียบ ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.2-2-1(รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563)





การประเมินตนเอง
ผู้กากับดูแล
: ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

:
:



ผู้จัดเก็บรวบรวม : น.ส.ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
โทรศัพท์
: 099-2414169
E-mail
: nunenyy.p@gmail.com



ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
3 ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจาการ
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ
และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
อย่างน้อย 1 เรื่อง



ผลการดาเนินงาน
1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการดาเนินงานตาม
ระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง จานวน 2 ชุด ดังนี้
1.1) คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563/ปีงบประมาณ
2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อทาการวิเคราะห์ ระบุ ประเมิน
ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ โดยมีการพิจารณาประเด็นความ
เสี่ยงจากแผนงานโครงการของคณะครุศาสตร์ ซึ่งผลการประชุมพิจารณา พบว่า
คณะครุศาสตร์ มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้จานวน 3 เรื่อง คือ
P1St1 อัตราการเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการครู
P1St2 การสอบภาษาอังกฤษในการบรรจุข้าราชการครู
P1S1 การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ผ่าน
3. คณะกรรมการประจาคณะ ร่วมกันประเมินระดับความเสี่ยงทั้ง 2 มิติ คือ
มิติความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence : C) และมิติโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood : L) เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ โดยผลในการ
ประเมินความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563/ปีงบประมาณ
2564 ได้แก่ความเสี่ยงในเรื่องของ
1) อัตราการเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการครู คะแนนมิติความรุนแรงของ
ผลกระทบ (C11=3) และมิติโอกาสที่จะเกิด (L2.4=4) คะแนนความเสี่ยง
(CxL=12) ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
2) การสอบภาษาอังกฤษในการบรรจุข้าราชการครู คะแนนมิติความ
รุนแรงของผลกระทบ (C11=3) และมิติโอกาสที่จะเกิด (L2.4=4) คะแนนความ
เสี่ยง (CxL=12) ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง



3) การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ผ่าน คะแนนมิติความ
รุนแรงของผลกระทบ (C13=3) และมิติโอกาสที่จะเกิด (L2.4=4) คะแนนความ
เสี่ยง (CxL=12) ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และดาเนินงานตามแผนโดยผลจากการ
ดาเนินงานระดับความเสี่ยงจะลดลงจากเดิม โดยมีแนวทางในการกาจัดความ
เสี่ยงคือ
1) ความเสี่ยงในเรื่องของการอัตราการเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการครู
ทางคณะครุศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมติวสอบบรรจุให้กับนักศึกษาทั้งศิษย์เก่า
และศิษย์ใหม่ของคณะครุศาสตร์และมีการจัดติววิชาเอกโดยในส่วนของ
โปรแกรมวิชาทั้ง 10 โปรแกรมเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สอบบรรจุครูสาหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าทั้งวิชาเอกและวิชาครู และเป็น
กิจกรรมที่จะควบคุมระดับความเสี่ยงให้ลดลงจากเดิม ซึ่งการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ได้ทาการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 และ
21 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
536 คน และมีศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 178 คน
2) ความเสี่ยงในเรื่องของการสอบภาษาอังกฤษในการบรรจุข้าราชการครู
มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษาครู จานวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 6, 12 – 13 และ 19 – 20
ธันวาคม 2563 และดาเนินการจัดสอบ TOEIC ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ซึง่
ผลผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC มีผู้เข้าสอบ จานวน 150 คน
ผลการทดสอบ พบว่า
คะแนนระหว่าง 605 -780 คะแนน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33
คะแนนระหว่าง 405 - 600 คะแนน จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18
คะแนนระหว่าง 255 - 400 คะแนน จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ
48.67
คะแนนระหว่าง 110 - 250 คะแนน จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24
3) ความเสี่ยงในเรื่องของการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ผ่าน
ทางคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบวัดสมรรถนะนักศึกษาครู ได้
ข้อสอบที่ใช้เพื่อการวัดสมรรถนะนักศึกษาครู จานวน 18 วิชา ดังนี้
(1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
(2) วิชาเอกการประถมศึกษา
(3) วิชาเอกคณิตศาสตร์




(4) วิชาเอกคอมพิวเตอร์
(5) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(6) วิชาเอกพลศึกษา
(7) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(8) วิชาเอกภาษาไทย
(9) วิชาเอกภาษาจีน
(10) วิชาเอกสังคมศึกษา
(11) วิชาเอกดนตรี
(12) วิชาเอกเคมี
(13) วิชาความสามารถด้านการคิดคานวณ
(14) วิชาทักษะภาษาอังกฤษ
(15) วิชาการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
(16) วิชาชีพครู
(17) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
(18) วิชากฎหมายการศึกษา
และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแนะแนวและให้คาปรึกษาสาหรับนักศึกษา
ครู กาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีนักศึกษาครู ชั้นปีที่
4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จานวน 427 คน
5. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาคณะ โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการเพื่อรายงานความคืบหน้าในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564
โดยมีการรายงานผ่านระบบ E-RMS จานวน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ รอบ
12 เดือน ตามแบบติดตามผลการจัดการความเสียง (RM-4) โดยรอบ 6 เดือน
มีผลการบริหารความเสี่ยงคืบหน้า ร้อยละ 70 และ รอบ 12 เดือน ยังไม่ได้
รายงานลงระบบ E-RMS เนื่องจากยังไม่ถึงรอบในการรายงาน
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.2-3-1(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุ
ศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
คศ.5.2-3-2(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)




คศ.5.2-3-3(รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563/ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563)
คศ.5.2-3-4(แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2))
คศ.5.2-3-5(แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง (แบบRM2-1))
คศ.5.2-3-6(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26
ตุลาคม 2563)
คศ.5.2-3-7(แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
คศ.5.2-3-8(แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-3))
คศ.5.2-3-9(แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-4) รอบ 6 เดือน)
คศ.5.2-3-10(คาสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
คศ.5.2-3-11(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2564)
การประเมินตนเอง
ผู้กากับดูแล
: ผศ.อมรา ศรีแก้ว
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

:
:



ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
โทรศัพท์
E-mail

: ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
:
:



ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
4 บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10
ประการที่อธิบาย
การดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน



ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลได้ครบถ้วนทั้ง 10
หลัก โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก หลักที่ใช้ในการ
บริหารงาน คือ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งดาเนินการ ดังนี้
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563 จากคณะกรรมการฯ ตามหนังสือเลขที่ สนอ.
กนผ.ว0095/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี (  = 4.14) (คศ.5.2-4-1) ซึ่งแยกผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล รายข้อดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (  = 4.03) ดี
2) การพัฒนาองค์การ (  = 4.38) ดี
3) การปฏิบัติตามพันธกิจ (  = 4.08) ดี
4) การบริหารงานและธรรมาภิบาล (  = 4.34) ดี
สาหรับผลประเมินภาวะผู้นาของผู้บริหารด้านหลักธรรมาภิบาล มีจานวน
บุคลากรคณะครุศาสตร์ สายวิชาการ จานวน 70 คน ชาย 23 คน หญิง 33 คน
ร้อยละ 80 สายสนับสนุน จานวน 14 คน ชาย 4 หญิง 10 ร้อยละ 100 ซึ่งมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.38) (คศ.5.2-4-2) โดยในปีงบประมาณ
2561 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.41) เมื่อแยกตามหลัก
ธรรมาภิบาล 10 หลัก พบว่า
1) หลักประสิทธิผล มีประเด็น จานวน 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.45)
2) หลักประสิทธิภาพ มีประเด็น จานวน 3 ข้อผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.40)
3) หลักการตอบสนอง มีประเด็น จานวน 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.42)
4) หลักความรับผิดชอบ มีประเด็น จานวน 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.38)
5) หลักความโปร่งใส มีประเด็น จานวน 3 ข้อผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.43)



6) หลักการมีส่วนร่วม มีประเด็น จานวน 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.35)
7) หลักการกระจายอานาจ มีประเด็น จานวน 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.34)
8) หลักนิติธรรม มีประเด็น จานวน 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย (  = 4.40)
9) หลักความเสมอภาค มีประเด็น จานวน 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.27)
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีประเด็น จานวน 3 ข้อ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  = 4.39)
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1.1 คณะครุศาสตร์ มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์การดาเนินงานและ
การจัดการความรู้ ประจาปี 2562 สู่ปี 2563 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.ค. 64
ณ คณะครุศาสตร์ (คศ.5.2-4-3)
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คศ.5.2-44) ที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ฯ
พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
1.2 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยมีกรอบแนวคิด เทคนิคการกากับติดตามระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ
1.3 มีการดาเนินงาน บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
ประจาปี ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 (คศ.5.2-4-5) โดยมีผลการ
ดาเนินงานในรอบต่าง ๆ ดังนี้
1.3.1 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) ของปีงบประมาณ
2563 มีตัวชี้วัดของคณะครุศาสตร์ จานวน 20 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน
13 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 7 ตัวชี้วัด
1.3.2 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63) ของปีงบประมาณ
2564 มีตัวชี้วัดของคณะครุศาสตร์ จานวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน





3 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด และยังไม่ได้ดาเนินการ 16
ตัวชี้วัด
1.3.3 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) ของปีงบประมาณ 2564 มี
ตัวชี้วัดของคณะครุศาสตร์ จานวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 7
ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด และยังไม่ได้ดาเนินการ 9
ตัวชี้วัด
1.3.4 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64) ของปีงบประมาณ 2564
มีตัวชี้วัดของคณะครุศาสตร์ จานวน 22 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 8
ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 9 ตัวชีว้ ัด และยังไม่ได้ดาเนินการ 5
ตัวชี้วัด เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1 มีการดาเนินงานการปฏิบัติราชการด้วยการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (คศ.5.2-4-6) และสร้างกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพของการทางาน
ที่ดีขึ้น ดังนี้
2.1.1 มีการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ และมีการประชุม E –
Meting ในวันที่ 21 มิ.ย. 2564 ด้วยโปรแกรม Microsoft team
2.1.2 มีการประชุมสัมมนาออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม
Microsoft team มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรร่วมมือกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จานวน 3 กิจกรรม
(คศ.5.2-4-7)
* กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 20 เม.ย. 64 การเตรียมการ
ดาเนินการ
* กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 และ 26 – 28 เม.ย. 64
อบรมครูในพื้นที่
* กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลด้วยกระบวนการ PLC (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
2.1.3 มีการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของ
สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีแม่
ข่ายคือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (คศ.5.2-4-8)





- โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของ
สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านทุง่ เศรษฐี โรงเรียนบ้านโขมงหัก โรงเรียนบ้านทุ่งสวน และโรงเรียนบ้าน
ธารง (รองประชาสงเคราะห์) ในระหว่างวันที่ 19 ก.ค. , 20 – 23 ก.ค. และ 29
– 30 ก.ค. 2564 โดยใช้งบประมาณ 54,470 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ ให้กับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จานวน 12
โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 18 ส.ค. 2564 โดยใช้งบประมาณ 62,400
บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
2.1.4 มีห้องปฏิบัติการและศูนย์บริการเพื่อรองรับความต้องการของ
นักศึกษา อาทิ เช่น
- ห้องปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ
- ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ห้องปฏิบัติดนตรีศึกษา
- ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียเพื่อศึกษา
- ห้องปฏิบัติการ Smart classroom
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและห้องสมุด
- ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
- ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู (EDU coworking and learning space)
2.1.5 มีการจัดทาต้นทุนต่อผลผลิตระดับหลักสูตร (คศ.5.2-4-9)
ประจาปี พ.ศ. 2563
2.1.6 มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (คศ.5.2-4-10)
2.1.7 มีการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
ให้ทุกโปรแกรมวิชาฯ และทุกคนยึดถือปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย และ
ประกาศคณะครุศาสตร์เรื่องนโยบายการประหยัดพลังงาน (คศ.5.2-4-11)




2.1.8 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้แต่ละหน่วยงานได้ใช้ร่วมกัน แบ่งเป็น
(คศ.5.2-4-12)
1) ผู้บริหาร เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(KPRU MIS), ระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบ 3D GF KPRU), ระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E – SPR), ระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E – PAR) และฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพฯ (CHE QA ONLINE SYSTEM Version lll)
2) บุคลากร เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (e – Personal), ระบบ
ปฏิทินกิจกรรม (E – calendar), ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
3) อาจารย์ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน (E –
learning), บริการอีเมล์สาหรับบุคลากร E – mail Address, ระบบสารสนเทศ
งานบริการวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม), ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์และ
วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน, ระบบตรวจสอบจานวนผลการเรียนนักศึกษา เพื่อ
จัดทา มคอ. 3,5 ระบบตรวจสอบข้อมูลตารางสอน สาหรับอาจารย์ผู้สอน,
ระบบสารสนเทศจัดการงานประกันคุณภาพ, ระบบพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา,
ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา (กิจการ), ระบบที่ปรึกษา
4) นักศึกษา เช่น ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ สาหรับ
นักศึกษา, ตรวจสอบผลการเรียน, สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (E –
Learning), สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ (E – Testing), โปรแกรม Speexx,
สื่อ Edltv E – mail สาหรับนักศึกษา, ลงทะเบียนเรียนออนไลน์, ระบบ
ประเมินการสอนออนไลน์, ระบบรับสมัครนักศึกษา, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
KPRULib, ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา
2.1.9 มีการจัดทาแบบวัดประเมินความรู้ (ทดสอบออนไลน์)
(คศ.5.2-4-13) ดังนี้
สายสนับสนุน จานวน 13 เรื่อง
1) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แบบวัดประเมินผลความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย จานวน 187 คน
2) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ จานวน 103 คน
3) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แบบวัดประเมินผลความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวการเงินและบัญชี จานวน 36 คน




4) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แบบทดสอบความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ จานวน 86 คน
5) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แบบทดสอบความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย แบบแอโรบิก (Aerobic exercise) จานวน 38 คน
6) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง การสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ ด้วย Google form จานวน 127 คน
7) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แบบวัดประเมินผลความรู้
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จานวน 108 คน
8) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แบบทดสอบการ
ประชาสัมพันธ์เบื้องต้น จานวน 49 คน
9) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ จานวน 100 คน
10) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
เขียนโครงการ จานวน 65 คน
11) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง การใช้ Microsoft Word
2010 เพื่อการสร้างงานเอกสาร จานวน 202 คน
12) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา จานวน 13 คน
13) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 57 คน
สายวิชาการ จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สาหรับครู จานวน 583 คน
2) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 จานวน 953 คน
3) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) จานวน 770 คน
4) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง แบบทดสอบการวิจัยในชั้น
เรียน (Classroom Action Research : CAR) จานวน 1,006 คน
5) แบบประเมินความรู้ออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู จานวน 127 คน





3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
คณะครุศาสตร์ จัดให้มีการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีหลักตอบสนอง
ดังนี้
3.1 มีการสนับสนุนงบประมาณการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ (คศ.5.2-4-14)
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนสาหรับ
อาจารย์ จานวน 5 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรทุนแต่ละทุน
ดังนี้
ที่

ชื่อเรื่อง

1.

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก การสร้างเกณฑ์
ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
สาหรับนักเรียนโรงเรียนวัดฤกษ์หร่าย
สามัคคี
ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองที่
มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียน
รายวิชาแอโรบิคด๊านซ์ หลักสูตรวิชา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย
ด้านความอ่อนตัว ก่อนและหลังการฝึก
ราไม้รากระบี่กระบอง ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองโสน จังหวัด
กาแพงเพชร

2.

3.

4.

5.



การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ CCR
การพัฒนาอ่านออกเสียงคาควบกล้าใน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลามะโกรก จังหวัด
กาแพงเพชร

งบประมาณ
(บาท)
20,000

ผู้ทาวิจัย
อ.ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
อ.นิติพันธ์ บุตรฉุย
นายเกียรติศักดิN
สมโภชน์

ปี พ.ศ.
2564

อ.ลัดดาวัลย์ แก้วใส
น.ส.สุกัญญา สุ่มมาตย์

20,000

2564

อ.ภูมิสิทธิ์
สัจจหทยาศรม
นายเกื้อกูล สมดี
นายสมภพ
ตราดรรชนี
น.ส.จารวี ปุญญพันธ์
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
น.ส.สุดา นารอด

20,000

2564

20,000

2564

อ.รุ่งณภา บุญยิ้ม
น.ส.เสาวลักษณ์
ป้อมแก้ว

20,000

2564



- ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาสร้างองค์ความรู้
ด้านงานวิจัย จานวน 5 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรทุนแต่ละ
ทุน ดังนี้
ที่

ชื่อเรื่อง

1.

แนวทางการพัฒนาการสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครูโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านบทเรียนออนไลน์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรมการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ BRAIN เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอน
ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
การพัฒนาชุดแบบฝึกหัดแบบออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงระบบ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

2.

3.

4.

5.

งบประมาณ
(บาท)
60,000

ผู้ทาวิจัย
รศ.ดร.วชิระ
วิชชุวรนันท์
รศ.ดร.บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน์

ปี พ.ศ.
2564

60,000

2564

ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา

60,000

2564

ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว

60,000

2564

อ.ดร.ศรวัส ศิริ

60,000

2564

- ทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ประจาสาขาวิชา จานวน 10 ทุน
เป็นเงิน 160,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรทุนแต่ละทุน ดังนี้



ที่

ชื่อเรื่อง

ผู้ทาวิจัย

1.

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชา
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา

อ.ศศิกัญชณา บุญนาค

งบประมาณ
(บาท)
15,000



ปี พ.ศ.
2564

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้วิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาจาวา
การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการ
พูดภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีนชั้นปีที่ 1 โดยใช้สื่อวีดีทัศน์
แสดงต้นแบบของตนเอง (VSM)
การใช้รูปแบบการอ่านแบบเอริกาใน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่
4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
การพัฒนา sofe skills ด้านการทางาน
เป็นทีมและการคิดและการแก้ปัญหา
ของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ CCR

พิธีกรรมการเลี้ยงโลง หมู่ที่ 2 บ้าน
ปลายนา ตาบลหนองหัววัว อาเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
การฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อลาตัวและ
กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่มีผลต่อการทุ่มบอล
ระยะไกลของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาฟุตบอล
การวิจยั เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
เกม
การศึกษาผลกระทบการจัดการเรียนใน
รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ของโรงเรียนในจังหวัดกาแพงเพชร

ผศ.ศรินญา หวาจ้อย

15,000

2564

อ.สมหญิง กัลป์เจริญศรี
อ.พีรพัฒน์ พวงจิตร

15,000

2564

ผศ.ดร.ถิรวิท
ไพรมหานิยม

15,000

2564

อ.อัฐณีญา
สัจจะพัฒนกุล
อ.ชุติกานต์ เอีย่ วเล็ก

15,000

2564

อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
ผศ.ดร.มณฑา
หมีไพรพฤกษ์
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
ผศ.ดร.ไตรรงค์
เปลี่ยนแสง
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

15,000

2564

25,000

2564

อ.ภูมิสิทธิ์
สัจจหทยาศรม

15,000

2564

ผศ.อุไรวรรณ
ปานทโชติ

15,000

2564

ผศ.รัตติกาล
โสภัคค์ศรีกุล

15,000

2564

- ทุนสนับสนุนงานวิจัยในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC จานวน
10 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรทุนแต่ละทุน ดังนี้





ที่

ชื่อเรื่อง

1.

ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาจีนพื้นฐาน โดยใช้
สื่อผสมของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหัน
น้าดึง
การพัฒนาศักยภาพครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็กด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
ผลการศึกษาการจัดกิจกรรม
นันทนาการสันทนาการสาหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยการบูรณาการทักษะทาง
สมองเพื่อชีวิตที่สาเร็จ (Executive
Function : EF) โรงเรียนเทศบาล 1
(คลองสวนหมาก) จังหวัดกาแพงเพชร

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.



การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามกระบวนการ PLC
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
กระบวนการ PLC
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการ PLC
การพัฒนาเครือข่ายครูภาษาไทยด้วย
กิจกรรมPLCเพื่อส่งเสริมทักษะการ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้การอ่านการ
เขียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองกาแพงเพชร
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ PLC

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ภายใต้

งบประมาณ
(บาท)
40,000

ผู้ทาวิจัย
อ.นันทิวัน
อินหาดกรวด
อ.สุภัตชา จาปา

ปี พ.ศ.
2564

ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
อ.ธารณา สุวรรณเจริญ

40,000

2564

อ.อรทัย อนุรกั ษ์วัฒนะ
รศ.พัทธนันท์
วงษ์วิชยุตม์
อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
อ.อัฐณีญา
สัจจะพัฒนกุล
อ.ชุติกานต์ เอีย่ วเล็ก
อ.ศศิกัญชณา บุญนาค
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง

40,000

2564

40,000

2564

ผศ.ดร.วรพรรณ
ขาวประทุม
ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี
ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

40,000

2564

40,000

2564

ผศ.ศุภรดา สุขประเสริฐ
อ.กษมา สุรเดชา
ผศ.อมรา ศรีแก้ว
ผศ.จิรัฏฐ์ เพ็งแดง

40,000

2564

ดร.ปราณี เลิศแก้ว
ผศ.ดร.ไตรรงค์
เปลี่ยนแสง
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
อ.จิรพงค์ พวงมาลัย

40,000

2564

40,000

2564



10.

บริบทชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทาง
กายเพือ่ สุขภาพสาหรับนักเรียน

อ.นิติพันธ์ บุตรฉุย
อ.ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์

40,000

2564

3.2 โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ในระหว่าง
วันที่ 19 – 21 เม.ย. 2564 งบประมาณจานวน 600,000 บาท (คศ.5.2-4-15)
ดังนี้
1. โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึง ชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์สาเภา-ไพวรรณ วรางกูร ต.พระวอ อ.แม่
สอด จ.ตาก
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
3. โครงการการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยในรูปแบบการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง
ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณา
การโดยใช้แหล่งเรียนรู้ธนาคารอาหารเพื่อโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก
5. โครงการการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยสาหรับครูตามแนวคิด
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ/โครงการพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์ 3 ต.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
6. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติ
(Whole Language) สาหรับนักเรียนชาติพันธุ์ต่างวัย โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร จานวน 2 กิจกรรม จานวนเงิน 130,000 บาท
* การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จานวน
55,000 บาท
* การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี (ประถมศึกษา) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) งบประมาณ 75,000 บาท




3.3 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC จานวน 10 โรงเรียน จานวน 10
เรื่อง ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท (คศ.5.2-4-16)
1. โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต
2. โรงเรียนบ้านโนนม่วง
3. โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา
4. โรงเรียนบ้านวังพลับ
5. โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
6. โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
7. โรงเรียนบ้านวังหันน้าดึง
8. โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
9. โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)
10. โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม)
3.4 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี ประจาปี 2564 (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
งบประมาณจานวน 180,180 บาท (คศ.5.2-4-17)
3.5 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครู
รุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จานวน 32 คน งบประมาณจานวน 4,416,520 บาท
(คศ.5.2-4-18)
3.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ สาหรับการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Microsoft team มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) จานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ จานวน 800,000 บาท
(คศ.5.2-4-19)
* กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 20 เม.ย. 2564 การ
เตรียมการดาเนินการ
* กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 และ 26 – 28 เม.ย. 2564
อบรมครูในพื้นที่
* กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลด้วยกระบวนการ PLC (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)





มีการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบัน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2564 โดยมีแม่ข่ายคือ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งบประมาณ 116,870 บาท
- โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของ
สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านทุ่งเศรษฐี โรงเรียนบ้านโขมงหัก โรงเรียนบ้านทุ่งสวน และโรงเรียนบ้าน
ธารง (รองประชาสงเคราะห์) ในระหว่างวันที่ 19 ก.ค., 20 – 23 ก.ค. และ 29
– 30 ก.ค. 2564 โดยใช้งบประมาณ 54,470 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ ให้กับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
จานวน 12 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 18 ส.ค. 2564 โดยใช้
งบประมาณ 62,400 บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
3.7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ร่วมกับบริษัทเฉาก๊วยชากังราว งบประมาณ จานวน 29,000 บาท
(คศ.5.1-4-20)
3.8 กิจกรรมการทดสอบ CU - TEP ประจาปีการศึกษา 2563 ทางคณะ
ครุศาสตร์มีนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
คณาจารย์และบุคคลทั่วไป โดยขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์มาตรฐานในการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในวันเสาร์ที่ 15
สิงหาคม 2563
4. หลักความโปร่งใส (Transparency)
4.1 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง
ๆ และสามารถตรวจสอบได้ในช่องทางดังนี้ คือ สายตรงคณบดี และกล่องรับ
ความคิดเห็น ซึ่งรับข้อร้องเรียนและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตอบข้อ
แก้ไขภายใน 15 วัน และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเวปไซต์ การติด
ประกาศ จดหมายข่าว บอร์ด/ป้าย (คศ.5.2.4-21)
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)




5.1 มีการกาหนดภาระงาน (Job Description) ให้แก่รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดีคณะกรรมการประจาคณะ มีโครงสร้างการบริหารงานทั้งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
(คศ.5.2-4-22)
5.2 มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของคณะครุศาสตร์ (คศ.5.2-4-23)
5.3 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (คศ.5.2-4-24) และแผนพัฒนา
บุคลากร (คศ.5.2-4-25) เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้าในตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
คณะครุศาสตร์ ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
เช่น
6.1 มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี คณะครุศาสตร์ และมีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์การดาเนินงาน
และการจัดการความรู้ ประจาปี 2562 สู่ปี 2563 ในระหว่างวันที่ 13 – 15
กรกฎาคม 2564 ณ คณะครุศาสตร์ และทบทวนปรับปรุง ยกร่างฉบับใหม่
(คศ.5.2-4-26)
6.2 มีการดาเนินการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ซึ่งแต่งตั้งจากการคัดเลือกตัวแทน จากคณาจารย์ และประธาน
โปรแกรมวิชาฯ ในการประชุม จานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 3/63 (26-10-63), ครั้งที่
2/63 (24-7-63) และครั้งที่ 1/64 (13-1-64)) (คศ.5.2.-4-27)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
7.1 คณะครุศาสตร์ มีการกาหนดโครงสร้างการบริหารงาน และมอบหมาย
อานาจหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ มอบหมายอานาจหน้าที่ให้รอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี (คศ.5.2-4-28)
7.2 คณะครุศาสตร์ใช้หลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่
โปรแกรมวิชาโดยอิงตามภารกิจ เปิดโอกาสให้หลักสูตรจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้โปรแกรมวิชาสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณที่ตนเองได้รับอย่างมีอิสระ (คศ.5.2-4-29)
งบ บ.กศ. ในปีงบประมาณ 2563




* โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 76,140 บาท
* โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จานวน 19,620 บาท
* โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 57,600 บาท
* โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 111,960 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาจีน จานวน 53,820 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 105,480 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาไทย จานวน 100,080 บาท
* โปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 92,700 บาท
* โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 130,320 บาท
* โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จานวน 114,840 บาท
งบแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2563
* โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาจีน จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาไทย จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จานวน 35,000 บาท
งบ บ.กศ. ในปีงบประมาณ 2564
* โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 69,120 บาท
* โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จานวน 98,280 บาท
* โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 58,320 บาท
* โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 95,040 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาจีน จานวน 46,620 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 97,020 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาไทย จานวน 102,600 บาท
* โปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 88,740 บาท
* โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 123,840 บาท
* โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จานวน 113,040 บาท




งบแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2564
* โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาจีน จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 35,000 บาท
*โปรแกรมวิชาภาษาไทย จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 35,000 บาท
* โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จานวน 35,000 บาท
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
8.1 ผู้บริหารยึดหลักปฏิบัตงิ านตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
นโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด (คศ.5.2-4-30) เช่น การดาเนินการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญัติไว้ในกฏระเบียบข้อบังคับ ที่ระบุว่าเป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะฯ อาศัยการลงมติของคณะกรรมการชุด
นั้น ๆ ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องต่าง ๆ มาบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับให้
ถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจาปีเป็นไปตามหลักนิติธรรม (คศ.5.2-4-31)
8.2 มีการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์เป็นแนวทางการ
บริหาร มีการประเมินการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และ
บุคลากร ประจาปี 2563 ซึ่งมีผลการประเมินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ (คศ.5.2-4-32)
สายวิชาการ
จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพและต่อการปฏิบัติงาน ผลรวม 2.91 ดีเด่น
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ผลรวม 2.87 ดีเด่น
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ผลรวม
2.92 ดีเด่น
จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ สังคมและประชาชน ผลรวม 2.98
ดีเด่น




จรรยาบรรณต่ออาจารย์ ผลรวม 2.89 ดีเด่น
สายสนับสนุน
จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพและต่อการปฏิบัติงาน ผลรวม 2.96 ดีเด่น
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ผลรวม 2.96 ดีเด่น
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ผลรวม
2.98 ดีเด่น
จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ สังคมและประชาชน ผลรวม 3.00
ดีเด่น
8.3 มีการดาเนินงานด้านระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี โดยผ่านระบบ 3D-GF (คศ.5.2-4-33)
8.4 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม โดยกาหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (A1, A2) ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (คศ.5.2-4-34) กระบวนการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ผู้รับการประเมินกรอกแบบรายงานการปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการ
(A1,A2)
2. ส่งแบบรายงานตามข้อ 1 ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
3. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลและส่งผลการประเมินฯ แก่
คณะกรรมการประเมินระดับคณะ
4. คณะกรรมการระดับคณะ ประเมินผลส่งแบบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการโดยเรียงลาดับ
จากคะแนนสูงสุดส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรอง (ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี)
5. คณะกรรมการกลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อประชุมกลั่นกรอง
ผลการปฏิบัติราชการ และดาเนินการเสนอผลการปฏิบัติราชการให้
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
6. คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ให้กับ
บุคลากร





9. หลักความเสมอภาค (Equity)
9.1 สนับสนุนให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถ ตามแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
จานวน 5,000 บาท/คน และสายสนับสนุน จานวน 3,000 บาท/คน
(คศ.5.2-4-35)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
10.1 การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ในประเด็นที่สาคัญจะนาเข้าสู่การ
ประชุมของคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ตัวแทนคณาจารย์ประจาโปรแกรมวิชา/ตัวแทน
คณาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
จานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 3/63 (26-10-63), ครั้งที่ 2/63 (24-7-63) และครั้งที่
1/64 (13-1-64)) (คศ.5.2-4-36)
10.2 มีการประชุมและแสดงความเห็นร่วมชี้แจงให้ข้าราชการ คณาจารย์และ
บุคลากร ในเรื่องต่าง ๆ จานวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 3/63 (7-10-63, ครั้งที่ 1/64
(2-4-64) และครั้งที่ 2/64 14-6-64) (คศ.5.2-4-37)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.2-4-1(บันทึกข้อความ เลขที่ สนอ.ว0095/2564 ลงวันที่ 19/03/2564 เรื่องขอส่งผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ และข้อเสนอแนะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
คศ.5.2-4-2(สรุปผลการประเมินภาวะผู้นาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ประจาปี 2563)
คศ.5.2-4-3(แผนกลยุทธ์ ประจาปี 2562 สู่ปี 2563 )
คศ.5.2-4-4(แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
คศ.5.2-4-5(รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
2564 (รอบ12 เดือน, รอบ 3,6,9 เดือน))
คศ.5.2-4-6(แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
คศ.5.2-4-7(เอกสารโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่
21 ด้วยโปรแกรม Microsoft team)
คศ.5.2-4-8(เอกสารการพัฒนานิสิตครูร่วมกับสถาบันเครือข่ายผลิตครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีแม่ข่ายคือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
คศ.5.2-4-9(รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหลักสูตรประจาปี พ.ศ. 2563)
คศ.5.2-4-10(รายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร)




คศ.5.2-4-11(ประกาศคณะครุศาสตร์เรื่องนโยบายการประหยัดพลังงาน)
คศ.5.2-4-12(ระบบสารสนเทศ )
คศ.5.2-4-13(เวปไซต์คณะครุศาสตร์)
คศ.5.2-4-14(สรุปทุนอุดหนุนการวิจัยคณะครุศาสตร์ และสรุปทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร)
คศ.5.2-4-15(สรุปโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน )
คศ.5.2-4-16(สรุปผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC)
คศ.5.2-4-17(แบบสรุปรายงานผลการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่าน
บทเรียนออนไลน์ ประจาปี 2563 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา “กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คศ.5.2-4-18(เอกสารโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1)
คศ.5.2-4-19(เอกสารโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่
21 ด้วยโปรแกรม Microsoft team)
คศ.5.2-4-20(สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คศ.5.2-4-21(เวปไซต์ / จดหมายข่าว / บอร์ด / ป้าย/กล่องรับความคิดเห็น)
คศ.5.2-4-22(คาสั่ง)
คศ.5.2-4-23(รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
2564 (รอบ12 เดือน, รอบ 3,6,9 เดือน))
คศ.5.2-4-24(แผนบริหารความเสี่ยง)
คศ.5.2-4-25(แผนพัฒนาบุคลากร)
คศ.5.2-4-26(แผนกลยุทธ์ ประจาปี 2562 สู่ปี 2563)
คศ.5.2-4-27(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์)
คศ.5.2-4-28(คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คศ.5.2-4-29(สรุป งาน/โครงการ และงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
คศ.5.2-4-30(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร)
คศ.5.2-4-31(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ )
คศ.5.2-4-32(สรุปผลการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน /สายวิชาการ
ประจาปี 2563)
คศ.5.2-4-33(ระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี)
คศ.5.2-4-34(เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ)




คศ.5.2-4-35(สรุป งาน/โครงการ และงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
คศ.5.2-4-36(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ )
คศ.5.2-4-37(เอกสารประกอบการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ )
การประเมินตนเอง
ผู้กากับดูแล
: รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
เกณฑ์มาตรฐาน

โทรศัพท์
E-mail

: 080–2656451
:



ผู้จัดเก็บรวบรวม : รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
ข้อมูล/รายงานผล ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การดาเนินงาน
นางมาริตา จิตชู
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
โทรศัพท์
:
E-mail
:



ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตาม
ประเด็นความรู้
อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร
และนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการสู่ความเป็นสถาบันการเรียนรู้ ได้มีการจัดทา
แผนการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2563
เพื่อดาเนินโครงการตามแผนการจัดการความรู้ (KM) โดยมีกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมาย ดังนี้
ด้านการวิจัย
คณะครุศาสตร์ ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา 2563 ประเด็นความรู้ที่
ดาเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) และนานาชาติ
(คศ.5.2-5-1) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
(คศ.5.2-5-2) และดาเนินการตามปฏิทินการจัดการความรู้ (KM) ในระดับ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (คศ.5.2-5-3) และมีการ
จัดทาเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://edu.kpru.ac.th/ (คศ.5.2-5-4) เพื่อ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ ในการนา
ความรู้ในการเขียนบทความวิจัยไปใช้ในการส่งบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
เพื่อการตอบสนองนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี และตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสาย
วิชาการตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและของคณะ
ครุศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ทาหน้าที่ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะครู ตชด. ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนพื้นที่เป้าหมาย
รวม 1 จังหวัด โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบรวม 6 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนศ.สาเภา ไพวรรณ วรางกูร ต.พระวอ
อ.แม่สอด จ.ตาก
2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา (บ้านแพะ) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก





3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด
จ.ตาก
4. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง
จังหวัดตาก
5. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ต.แม่ระมาด
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
6. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง
จ.ตาก
จึงได้จัดทีมงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูโรงเรียน ตชด. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยคณะฯ ได้ดาเนินการตาม
ประเด็นต่าง ๆ 6 ประการ ดังนี้
1. การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของ
กลุ่มหรือองค์กร โดยประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดประเด็นความรู้และสารวจ
ความต้องการ โดยจัดเตรียมแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และกาหนดวันในการ
ลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
2. สร้างและแสวงหาความรู้ที่ต้องการ เพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการจัด
กิจกรรม และจัดตั้งคณะทางาน จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของแต่ละโรงเรียน
จึงได้ดาเนินการประชุมทีมงานลงพื้นที่ เพื่อสรุปผลหลังจากการลงพื้นที่ และ
เตรียมพัฒนาชุดการสอน
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้
งานของตนให้เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สอน โดยทีมงานเข้าร่วมประชุมเพื่อ
นาเสนอนวัติกรรม ชุดการสอนที่ต้องนาไปถ่ายทอด ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูตารวจตระเวนชายแดน
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โดยดาเนิน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดการสอน ในวันที่ 16 พ.ย. 2564 ณ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
5. การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ กิจกรรมหลังจากที่
ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ การติดตามผลการนาองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริงในโรงเรียน ซึ่งจะมีการติดตามผล จานวน 2
ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ติดตามผล ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และครั้งที่ 2




ติดตามผลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องมาจากสถานการณ์การป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 19 หรือ (Covid - 19)
6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และ
ปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้
งานมากยิ่งขึ้น เพื่อนาเทคนิควิธีการสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการเรียนการสอน
ผ่านกิจกรรม PLC สะท้อนคิด โดยมีครูใหญ่ ครูแกนนา โค้ช และคณาจารย์
เข้าร่วมทีม และวิเคราะห์ผลข้อเสนอแนะจากการ PLC มาปรับปรุงการเรียน
การสอน (คศ.5.1-5-5)
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.2-5-1(แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย)
คศ.5.2-5-2(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย )
คศ.5.2-5-3(ปฏิทินการจัดการความรู้ (KM) ในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย)
คศ.5.2-5-4(เอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://edu.kpru.ac.th/)
คศ.5.2-5-5 รายงานผลการดาเนินการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2563
เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาในโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน”
การประเมินตนเอง
ผู้กากับดูแล
: อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด ผู้จัดเก็บรวบรวม
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์
E-mail
:
E-mail



: นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
:
:



ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
6 การกากับติดตามผล
การดาเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน

ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการนาเสนอแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในวาระเพื่อพิจารณา
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการ
กาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกิจกรรมที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด ซึ่งแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และมีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรประจาปี ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสมรรถนะอาจารย์ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตให้มีขีดสมรรถนะสูงเพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูให้มี
ความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
ผลการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่
หน่วยงานกาหนด
2. ร้อยละของอาจารยในสถาบัน
ผลิตครูที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ
(ยกเว้นโปรแกรมวิชาที่สอน
เป็นภาษาต่างประเทศ)
3. ร้อยละของอาจารยประจาที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ดนการจัดการเรียนการสอน
4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ



เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 22 อาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ จานวน 15 คน จากจานวน
อาจารย์ประจาทั้งสิ้น 77 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.48
ร้อยละ 20 อาจารย์อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ จานวน 15 คน จากจานวน
อาจารย์ประจาทั้งสิ้น 60 คน (ยกเว้น
โปรแกรมวิชาที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ)
คิดเป็นร้อยละ 25
ร้อยละ อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
100
ดนการจัดการเรียนการสอน จานวน 68 คน
จากจานวนอาจารย์ประจาทั้งสิ้น 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.31
ร้อยละ 33 อาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 26
คน จากจานวนอาจารย์ประจาทั้งสิ้น 77
คน คิดเป็นร้อยละ 33.77
ร้อยละ 43 อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
38 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทั้งสิ้น
77 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35



6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
7. จานวนอาจารย์ที่มีงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ

ร้อยละ 70 อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 49 คน
คิดเป็นร้อยละ 70
20 คน อาจารย์ที่มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ จานวน 30 คน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ทักษะ และสมรรถนะที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัดตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้



ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่พัฒนาตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น (ชานาญการ, ชานาญการ
พิเศษ, เชี่ยวชาญ)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1 คน

2. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์
สมรรถนะภาษาต่างประเทศ
(TOEIC 450 หรือเทียบเท่า)
3. จานวนบุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินทักษะตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 คน

บุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ชานาญการ) จานวน
1 คน คือ
นางมาริตา จิตชู
และที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น (ชานาญการ) จานวน 5 คน
ได้แก่
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นางสาวณิชารีย์ วุฒิชุมภู
นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์สมรรถนะภาษาต่างประเทศ จานวน 1
คน ได้แก่ นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์

2 คน

บุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการประเมินทักษะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 7 คน
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์
นายอานนท์ ปลื้มเนตร
นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง
นางสาววิลาพัตร กาวิละพันธ์
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์



4. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะ

ร้อยละ 80 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะ จานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีแผนการสรรหาผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการสรร
หาบุคลากรได้ตรงตาม
คุณลักษณะที่ต้องการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

2. ระดับความสาเร็จของการสรร
หาอาจารย์เกษียณอายุราชการที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

4 ข้อ

มีการสรรหาบุคลากรที่ตรงตามคุณลักษณะที่
ต้องการ ได้แก่ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงและ
สัมพันธ์กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย เนื่องจากมีอาจารย์ที่
เกษียนอายุราชการ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การพัฒนานักศึกษา จึงมีการรับอาจารย์ใหม่
จานวน 2 คน และสาขาวิชาการภาษาจีน ที่มี
อาจารย์ลาศึกษาต่อเต็มเวลา จึงมีการรับ
อาจารย์ใหม่ จานวน 3 คน
มีการสรรหาอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ แต่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อทา
หน้าที่จัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่
ต้องการอาจารย์ที่มีประสบการณ์ โดยได้
อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ จานวน 6 คน
ประกอบ ผศ.ก่อเกียรติ วิทยรัตน์, รศ.ธวัช วี
ระศิริวัฒน์, ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ ช่วย
สอนในกลุ่มวิชาพลศึกษา อาจารย์มานพ ศรี
เทียม ช่วยสอนในกลุ่มวิชาภาษาไทย และ
อาจารย์สุมาลี วิทยรัตน์ ช่วยสอนในรายวิชา
นาฎศิลป์ และรายวิชากลุ่มบริหารการศึกษา
และ รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ ช่วยสอนในกลุ่ม
ปฐมวัย

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.2-6-1(แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
คศ.5.2-6-2(รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)
คศ.5.2-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
พ.ศ. 2563




การประเมินตนเอง
ผู้กากับดูแล
: ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

:
:



ผู้จัดเก็บรวบรวม : นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
โทรศัพท์
: 099 - 2414169
E-mail
: nunenyy.p@gmail.com



ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
7 ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะ
ตามปกติที่
ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมิน
คุณภาพ



ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ PDCA (Plan Do Check Action) เพื่อให้การดาเนินงานตามพันธ
กิจหลักของคณะ ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ
ด้าน โดยกระบวนการ PDCA เริ่มตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงานตามแผน
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการนาผลการดาเนินงานไปปรับปรุง
คณะฯ มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
และทาให้การดาเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานของคณะ โดย
1. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของคณะ
อย่างชัดเจน โดยการจัดทาคาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 020/2560 เรื่องการกาหนด
ภาระงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และคาสั่งคณะครุศาสตร์
ที่ 022/2562 แต่งตั้งอาจารย์ประจางาน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงาน และกากับ
ติดตามการดาเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คาสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ 00022/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการสังเคราะห์และจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2563
ที่สอดคล้องกับการกาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามภารกิจ เพื่อทาหน้าที่
สังเคราะห์และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงการดาเนินงานตามภารกิจต่าง
ๆ ของคณะฯ รวมไปถึงการกากับติดตามการดาเนินงานบริหารหลักสูตรและ
นาเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์มีระบบการกากับติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ดังนี้
1. มีการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยกองนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทาหน้าที่กากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์ มี
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี หลังเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณสาหรับ


กิจกรรม/โครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และเกิด
ผลลัพธ์อย่างไร
2. มีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี คณะ
ครุศาสตร์ โดยรายงานผ่านระบบ E-SPR และมีการนาเสนอผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารคณะ และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
3. การสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต โดยผ่าน Google form และมี
การกาหนดให้ทุกโปรแกรมวิชาติดตามการมีงานทาของบัณฑิต และรายงานผล
การติดตามการดาเนินงาน โดยแจ้งให้โปรแกรมวิชารับทราบข้อมูลเป็นระยะ
นอกจากนี้ยังมีการสรุปข้อมูลการมีงานทาและนาเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมคณะฯ
รับทราบ
4. มีการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน และประเมินผู้บริหารทุกปี โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมีผลการประเมิน
ประจาปี 2563 อยู่ในระดับดี (x̅ = 4.14)
5. มีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนาข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินในปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของคณะฯ
ในปีการศึกษา 2563 โดยจะมีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนฯ และ
นาผลการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
6. มีการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยสานักประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่
8 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการกากับการดาเนินงานบริหารหลักสูตร และ
คณะ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะฯ มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับ
หลักสูตรและรับคณะ ซึ่งดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร โดยหลักสูตรกาหนดเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะครุศาสตร์ มี
หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 15 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร และบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประเมินโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินของ คปภ. จานวน 11 หลักสูตร และประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN
จานวน 4 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้




หลักสูตร
ค.บ. ภาษาจีน
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. ภาษาอังกฤษ*
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร์ *
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป *
ค.บ. การประถมศึกษา *
ป. วิชาชีพครู
ป.โท/ป.เอก บริหารการศึกษา
ป.โท/ป.เอก ยุทธศาสตร์

วันตรวจประเมิน
7 มิถุนายน 2564
7 มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564
1 มิถุนายน 2564
16-17 กรกฎาคม 2564
14 มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564
8-9 กรกฎาคม 2564
5-6 กรกฎาคม 2564
3-4 กรกฎาคม 2564
1 กรกฎาคม 2564
7 กรกฎาคม 2564
9 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ * หมายถึง หลักสูตรที่ประเมินโดยเกณฑ์ AUN
เกณฑ์การพิจารณาผู้ประเมิน
หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ของ คปภ.
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน และต้องมี
ชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของ คปภ.
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จานวน 2 ท่าน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน ผ่านการอบรมการเป็นผู้ประเมินหรือมี
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หรือขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินของ คปภ.
3. เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็นบุคคลภายในหลักสูตร หรือ
บุคลากรภายนอกหลักสูตรที่มีประสบการณ์การทาหน้าที่เลขานุการ
หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN
1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน จานวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายใน จานวน 1 ท่าน
2. มีประสบการณ์การเป็นผู้ประเมิน
3. ผ่านการอบรมการเป็นผู้ประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN




ในระดับคณะจะเข้ารับการตรวจประเมินในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การเป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสามารถให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของคณะฯ ให้ดีและมีประสิทธิภาพ
จานวน 6 ท่าน โดยจะใช้ผู้ประเมินชุดเดียวกันทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.2-7-1(คาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 020/2560 เรื่องการกาหนดภาระงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร)
คศ.5.2-7-2(คาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 022/2562 แต่งตั้งอาจารย์ประจางาน)
คศ.5.2-7-3(คาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 00022/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการสังเคราะห์และ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2563)
คศ.5.2-7-4(วาระการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564)
คศ.5.2-7-5(รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
คศ.5.2-7-6(รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )
คศ.5.2-7-7(ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผน (E-SPR))
คศ.5.2-7-8(ระบบการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต )
คศ.5.2-7-9(รายงานการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน และประเมินผู้บริหาร)
คศ.5.2-7-10(แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษา )
คศ.5.2-7-11(รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
คศ.5.2-7-12(ตารางตรวจประเมนคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563)
คศ.5.2-7-13(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2563)
คศ.5.2-7-14(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2563)
การประเมินตนเอง
ผู้กากับดูแล
: ผศ.อมรา ศรีแก้ว
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

ผู้จัดเก็บรวบรวม : นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
: 083 – 6265716
โทรศัพท์
: 099 – 2414169
: aum_raja@hotmail.com E-mail
: nunenyy.p@gmail.com





คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

7 ข้อ
7 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

7 ข้อ

7 ข้อ



คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
7 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
7 ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีระบบและกลไกใน
การกากับการ
ดาเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร



คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ที่มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
สถาบัน เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพของทุกหลักสูตรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีการจัดทาระบบและกลไกการกากับติดตามการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 โดย
จัดทาเป็นประกาศคณะครุศาสตร์ และเผยแพร่ให้แก่ทุกหลักสูตรภายในคณะ
รวมไปถึงการจัดทารูปแบบการรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ
คณะครุศาสตร์มีการสนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้
- มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระบบและกลไกการกากับติดตามการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร โดยผ่านการประชุมเตรียมความ
พร้อม และชี้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกากับติดตามการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ จัดขึ้นโดย
สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564



- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA overview & Gap Analysis
จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และ AUNQA โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ
ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
- กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศติดตามผลการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (E-IC) โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศรายปีของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ จัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.3-1-1(ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร)
คศ.5.3-1-2(ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ระบบและกลไกการกากับติตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร)
คศ.5.3-1-3(แบบรายงานผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการกากับติตามการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์)
คศ.5.3-1-4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563
คศ.5.3-1-5(รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
คศ.5.3-1-6(รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564)
คศ.5.3-1-7 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA overview & Gap Analysis
คศ.5.3-1-8 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA
คศ.5.3-1-9 กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศติดตามผลการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (E-IC)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
2 มีคณะกรรมการ
คณะครุศาสตร์ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามการดาเนินงาน
กากับ ติดตามการ ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยจัดทาเป็นคาสั่งคณะครุศาสตร์ เพื่อ
ดาเนินงานให้เป็นไป ทาหน้าที่ในการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกการ
ตามระบบที่กาหนด ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร




ในข้อ 1 และรายงาน
มีการกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
ผลการติดตามให้
หลักสูตร และรายงานผลการกากับติดตามต่อคณะกรรมการจานวน 2 ครั้ง ดังนี้
กรรมการประจา
ครั้งที่ 1 การกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
คณะเพื่อพิจารณา หลักสูตร จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8
ทุกภาคการศึกษา
อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และรายงานผลการกากับติดตาม
ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2 การกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร จัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 และรายงานผลการกากับ
ติดตามต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.3-2-1(รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
คศ.5.3-2-2(รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564)
คศ.5.3-2-3(วาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.
2564)
คศ.5.3-2-4 วาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
3 มีการจัดสรร
คณะครุศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการดาเนินงานของ
ทรัพยากรเพื่อ
หลักสูตรในแต่ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
สนับสนุนการ
1. มีการกากับติดตามข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร และจัดทารายงาน
ดาเนินงานของ
สมอ.08 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
หลักสูตรให้เกิดผล อนุมัติ และดาเนินการเสนอต่อ สกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา
ตามองค์ประกอบ
2563 มีหลักสูตรที่จัดทา สมอ.08 จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร
การประกันคุณภาพ บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตร
2. มีการพัฒนาระบบการกากับติดตามการมีงานทาของบัณฑิต และการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) โดยผู้ใช้บัณฑิต
3. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
จานวน 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท




4. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยที่บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ จานวน 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 40,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 400,000 บาท
5. สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ จานวน 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 35,000 บาท รวมทั้งสิ้น 350,000
บาท
6. สนับสนุนประมาณด้านครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตร ซึง่
ในปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1
หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จานวน 3,246,840
บาท ครุภัณฑ์ภาพเสียง ห้องเรียน ห้องประชุม จานวน 1,881,800 บาท และ
EDU Learning & Working space จานวน 8,676,000 บาท รวมทั้งสิ้น
13,804,640 บาท
7. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร จานวน 5,000 บาท/คน
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น การอบรม สัมมนา
หรือการศึกษาดูงาน
8. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย และการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการให้แก่อาจารย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้แก่
อาจารย์ จานวน 150,000 บาท
9. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเรียนการ
สอนสาหรับนักศึกษา และยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครู จานวน 736,020
บาท
10. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ ที่ให้บริการในการสืบค้น
ข้อมูล หรือสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นแหล่งในการ
จัดการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการทางภาษา และสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยการสร้างห้องจาลองการสอนวิทยาศาสตร์ และห้อง
STEM
11. มีห้องสมุด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู เพื่อให้บริการนักศึกษา และ
อาจารย์เพื่อการค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้





1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อทาหน้าที่ประสานงาน ให้คาปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มีการจัดทารูปแบบและตัวอย่างในการรายงานผลการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกการกากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2563
3. สนับสนุนงบประมาณบารุงการศึกษาสาหรับใช้ในการดาเนินงานเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรละ
5,000 บาท
4. พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
5. สนับสนุนการดาเนินงานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เช่น การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับกิจกรรมการตรวจประเมิน
การประสานงานระหว่างหลักสูตรและสานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
6. สนับสนุนงบประมาณในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.3-3-1(สมอ.08 จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
คศ.5.3-3-2(ระบบการกากับติดตามการมีงานทาของบัณฑิต ผ่าน Google form )
คศ.5.3-3-3(แผนงานโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา )
คศ.5.3-3-4(แผนงานโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก
โดยใช้กระบวนการ PLC)
คศ.5.3-3-5(แผนงานโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ)
คศ.5.3-3-6 รายละเอียดการอนุมัติครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตร ประจาปีงบประมาณ 2563
คศ.5.3-3-7(แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์)
คศ.5.3-3-8(แผนงานโครงการพัฒนาผลงานวิจัยคณะครุศาสตร์)
คศ.5.3-3-9(แผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา )
คศ.5.3-3-10(คศ.5.3-3-10)
คศ.5.3-3-11 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติ
คศ.5.3-3-12(คาสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 00022/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการสังเคราะห์และ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2563)




คศ.5.3-3-13(แบบรายงานผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการกากับติตามการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์)
คศ.5.3-3-14 ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
คศ.5.3-3-15(โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
4 มีการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยสานักประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพหลักสูตร
กาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามกาหนดเวลาทุก ระดับหลักสูตร ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 และมีการกาหนด
หลักสูตร และ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้
รายงานผลการ
หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ของ คปภ.
ประเมินให้กรรมการ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ
ประจาคณะเพื่อ
ประเมิน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน และต้องมี
พิจารณา
ชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของ คปภ.
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จานวน 2 ท่าน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน ผ่านการอบรมการเป็นผู้ประเมินหรือมี
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หรือขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินของ คปภ.
3. เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็นบุคคลภายในหลักสูตร หรือ
บุคลากรภายนอกหลักสูตรที่มีประสบการณ์การทาหน้าที่เลขานุการ
หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN
1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน จานวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายใน จานวน 1 ท่าน
2. มีประสบการณ์การเป็นผู้ประเมิน
3. ผ่านการอบรมการเป็นผู้ประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตร
ค.บ. ภาษาจีน
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. ภาษาอังกฤษ*
ค.บ. คอมพิวเตอร์


วันตรวจประเมิน
7 มิถุนายน 2564
7 มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564
1 มิถุนายน 2564
16-17 กรกฎาคม 2564
14 มิถุนายน 2564


ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร์ *
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป *
ค.บ. การประถมศึกษา *
ป. วิชาชีพครู
ป.โท/ป.เอก บริหารการศึกษา
ป.โท/ป.เอก ยุทธศาสตร์

9 มิถุนายน 2564
8-9 กรกฎาคม 2564
5-6 กรกฎาคม 2564
3-4 กรกฎาคม 2564
1 กรกฎาคม 2564
7 กรกฎาคม 2564
9 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ * หลักสูตรนาร่องที่เข้ารับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
คณะครุศาสตร์ มีการรายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะที่ได้จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ใน
วาระเพื่อพิจารณา โดยแต่ละหลักสูตร มีผลการประเมิน ดังนี้
สาขาวิชา
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
หลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

ผลการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

3.15
3.94
3.97
3.51
3.45
3.94

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

3.80

ระดับดี

3.50
3.86

ระดับดี
ระดับดี

3.59
4.11

ระดับดี
ระดับดีมาก

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.3-4-1(ตารางตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563)





คศ.5.3-4-2(คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2563)
คศ.5.3-4-3(สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 คณะครุ
ศาสตร์)
คศ.5.3-4-4 วาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
5 นาผลการประเมิน
มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประจาคณะ
และข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร โดยมีการกากับติดตามการดาเนินของหลักสูตร
จากกรรมการประจา อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในด้านการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
คณะมาปรับปรุง
7) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรให้มี
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ทาให้ในปี
คุณภาพดีขึ้นอย่าง การศึกษา 2563 ทุกหลักสูตรมีผลการดาเนินงานดีขึ้น และการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
เด่นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สาขาวิชา
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา
หลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



ผลการ
ประเมิน
2562

ผลการ
ประเมิน
2563

3.15
3.91
3.88
3.51
3.37
3.94

3.15
3.94
3.97
3.51
3.45
3.94

3.78

3.80

3.46
3.59

3.50
3.86

3.49

3.59



สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา

4.03

4.11

รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.3-5-1(สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 คณะครุ
ศาสตร์)
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
6 มีผลการประเมิน
คณะครุศาสตร์ มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ จานวน 11 หลักสูตร ดังนี้
คุณภาพหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จานวน 6 หลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
1 การกากับ
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มาตรฐาน
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา
ระดับปริญญาเอก จานวน 2 หลักสูตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา
โดยทุกหลักสูตรมีผลการดาเนินงาน ผ่าน ในองค์ประกอบของการกากับ
มาตรฐานหลักสูตร
รายการหลักฐานอ้างอิง
คศ.5.3-6-1(สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 คณะครุ
ศาสตร์)





คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ
6 ข้อ
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
6 ข้อ
ผู้กากับดูแล
เกณฑ์มาตรฐาน
โทรศัพท์
E-mail

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
ตนเอง
(/,X)
5 คะแนน
/

เป้าหมายปีถัดไป
6 ข้อ

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
โดยคณะกรรมการ
(/,X)
6 ข้อ
5 คะแนน
/
6 ข้อ
: ผศ.อมรา ศรีแก้ว
ผู้จัดเก็บรวบรวม : นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์
ข้อมูล/รายงานผล
การดาเนินงาน
: 083 – 6265716
โทรศัพท์
: 099 – 2414169
: aum_raja@hotmail.com E-mail
: nunenyy.p@gmail.com
ผลการดาเนินงาน





ส่วนที่ 3
ส่วนสรุป


ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ประจาปีการศึกษา 2563
ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก



ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
จานวนอาจารย์ประจา
คณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย 3.51

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

ตัวตั้ง

ตัวหาร

40.82

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
11
40.82 / 11 หลักสูตร
= 3.71

(26 x 100) / 77
= 33.77
(33.77 x 5) / 40
= 4.22
(40 x 100) / 77
= 51.95
(51.95 x 5) / 60
= 4.33

ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน)

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจา
คณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
= 33.77
ดังนั้นคะแนนที่ได้
= 4.22
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่
คณะดารงตาแหน่งทางวิชาการ
= 51.95
ดังนั้นคะแนนที่ได้
= 4.33

คะแนนประเมิน
(เกณฑ์สกอ.)

บรรลุเป้าหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)

3.71 คะแนน

/

4.22 คะแนน

X

4.33 คะแนน

X

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน



ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

6 ข้อ



ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ์สกอ.)

-

-

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)
/

-

6 ข้อ

5 คะแนน

/

-

4 ข้อ

4 คะแนน

/

-

5 ข้อ

5 คะแนน

/

15 หลักสูตร

(15 x 100) / 15
= ร้อยละ 100

5 คะแนน

/

566

(566 x 100) / 566
= ร้อยละ 100

5 คะแนน

/

4.58

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
6 ข้อ
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
4 ข้อ
การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
5 ข้อ
การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ร้อยละ 90
15 หลักสูตร
หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
ร้อยละ 80
566
คุณภาพนักศึกษาตาม
กรอบ KPRUQF
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

เป้าหมาย

7 ข้อ

สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคม
ศาสตร์ 25,000
บาท/คน

ตัวตั้ง

ตัวหาร

-

1,499,156 / 74
= 20,536.38

ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
7 ข้อ

(20,536.38 x 5) / 25,000
= 4.11 คะแนน



ตัวบ่งชี้ 2.3
ร้อยละ 20
21.40 x 100 / 77
27.79 x 5 / 20
ผลงานวิชาการของ
= 27.79
= 6.94 คะแนน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.4
ร้อยละ 30
47
89
(47 x 100) / 90
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
= 52.81
หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้
(52.81 x 5) / 30
ประโยชน์ต่อชุมชน
= 8.80
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ
4.78
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

คะแนนประเมิน
(เกณฑ์สกอ.)

บรรลุเป้าหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)

5 คะแนน

/

4.11 คะแนน

X

5 คะแนน

/

5 คะแนน

/

ดีมาก

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน)




ตัวบ่งชี้ 3.1
5 ข้อ
4 ข้อ
การบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ 3.2
ร้อยละ 20
20
20
(20 x 100) / 20
จานวนชุมชนเป้าหมายที่
= 100
ได้รับการพัฒนาอย่าง
(100 x 5) / 20
ต่อเนื่องตามแผน
=5
เสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ
4.50
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
5 ข้อ
5 ข้อ
ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

4 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)
X

5 คะแนน

/

คะแนนประเมิน
(เกณฑ์สกอ.)

ดี
5 คะแนน

ดีมาก

/

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานของหน่วยงาน



ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน

5 ข้อ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ์สกอ.)

-

-

4 ข้อ

4 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)
X

-

7 ข้อ

5 คะแนน

/

-

6 ข้อ

5 คะแนน

/

4.67
4.65

ดีมาก
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
7 ข้อ
การบริหารของคณะเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
6 ข้อ
ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

หมายเหตุ



3.2 ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ผลการประเมินเฉลี่ย

4.65

การดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก



4.58
4.78
4.50
5.00
4.67

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
การดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
การดาเนินงานอยู่ในระดับดี
การดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
การดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

องค์ประกอบคุณภาพ

1
2
3
4
5
รวม

ตัวบ่งชี้

9
4
2
1
3
19

ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ

ผลลัพธ์



(Input)

(Process)

(Output)

4.52
4.11
4.42
ระดับดี
ผลการประเมิน

4.50
5.00
4.00
5.00
4.83
4.63
ระดับดีมาก

4.36
5.00
5.00
4.68
ระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

